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، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد ،،  ،وعلى آله وصحبه أمجعني

   .طرق احلديث فيه مجعت   " هو الطهور ماؤه احلل ميتته" :تخريج حديثب حديثي جزءفهذا    

احلسن، ومنها لححيح، ما حيكم له اب اثبت صحيح وله طرق كثرية، فمن طرقهوهو حديث    
مجع  هصححقد ، و عتبارالضعيف جدًا الذي ال يحلح لالمنها ، و الضعيف املستشهد بهومنها 

 .االتفاق على ذلك كى بعضهممن أهل احلديث، بل وح  

 :فأبدأ بذكر    

 (6ص )     مناسبة احلديث.  –وطرق احلديث – لفظ احلديث. -
 (6ص )أيب هريرة.                                   حديث ختريج -
 من صحح احلديث من العلماء أو صححه على شرطه بتوثيق رجال إسناده بذاته أو مبا يشهد له -
 (7ص ).
 (23ص ) .دراسة إسناد احلديث من طريق مالك ومتابعاته -
 (30ص )..  مالك عن صفوان عن سعيد بن سلمة عن املغرية علل طريق -
 (30ص )               .من قال جبهالة سعيد واجلواب عليهالعلة األوىل:  -
 (33ص )  .من قال جبهالة املغرية بن أيب بردة واجلواب عليهالعلة الثانية:  -
 (35) ص                             .االختالف يف اسم سعيد بن سلمة -
 (36ص )                     .من أعل احلديث ابالضطرابالعلة الثالثة:  -
 (39ص )                        العلة الرابعة : من أعل احلديث إبرساله.  -
 (41ص )        اعرتاض ابن عبد الرب على تصحيح البخاري للحديث.  -
 (43ص )                         خالصة طرق حديث أيب هريرة الثابتة. -
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 (44ص )              ( احلديث الثاين حديث جابر رضي هللا عنهما.2) -  
 (44ص )                                         .من صحح حديث جابر - 
 (45ص )                         .وله طريق آخر عن جابر -
 (45ص )  .رضي هللا عنهماعبد هللا بن عمرو حديث : لثاحلديث الثا( 3) -
 (46ص )     رضي هللا عنهما. عبد هللا بن عمرحديث : رابعاحلديث ال( 4) -
 (48ص ) رضي هللا عنهما. عباسعبد هللا بن حديث : ام احلديث اخل( 5) -
 (49ص )                 .علي بن أيب طالب: حديث السادساحلديث ( 6) -
 (49ص )                          .الفراسيابن : حديث السابعاحلديث ( 7) -
 (50ص )                      .أيب بكر الصديق: حديث الثامناحلديث ( 8) -
 (52ص )                        .أن  بن مالك: حديث التاسعاحلديث ( 9) -
 (52ص )                   من ضعف حديث هو الطهور ماؤه مع كثرة طرقه. -
 (53ص )                                    الفوائد احلديثية من هذا احلديث. -
 

........................................ 

 :البحث والرتتيبيف  يمنهج
 يف هذا اجلزء. ألهم ما حيتاج إىل التنبيه عليهوأعرض فيه ملا قمت به  

 مجعت كل طرق احلديث اليت وقفت عليها، وحررت احلكم على أسانيدها. :أوالً 
 خالصة احلكم يف الراوي إذا كنت موافقاً لقوله رمحه هللا. فما أنقل فيه قول احلافظ ابن حجر، فهو

وذكرهتا يف  يت وقفت عليها يف األسانيد واملتون(لا)وهي األخطاء املطبعية  ح نسختكصح: اثنياً 
 .هامش اجلزء

: توسعت يف ذكر ترمجة بعض الرواة ألنين احتجت إىل توضيح احلكم عليهم إذ كان األمر  اثلثاً 
 يتطلب ذلك.

ويف مسند ما أخطأ فيه ، على الوجه الصحيح مسندها ذكرهتا يف: كررت ذكر بعض الطرق فرابعاً 
 الراوي، من ابب البيان. 
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 وهللا أسأل التوفيق والسداد.  

 وكتبه :    

 حممد بن عبده بن حممد البعداين                                            

 أبو عمار اإلدريسي                                                        
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 : [لفظ احلديث الححيح] 

 .حديث صحيح «.ماؤه، احلل ميتتههو الطهور : »قال      

 : [طرق احلديث]

 روى احلديث مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم مجيعًا منهم : 

   أبو هريرة،

 : [مناسبة احلديث]

 ، فقال: يا رسول اهلل، إنا نركب البحر،: سأل رجل رسول اهلل قالهريرة،  يأبعن     

: ، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به مباء البحر؟ فقال رسول اهلل من املاءوحنمل معنا القليل 

 لفظ مالك يف املوطأ. «.هو الطهور ماؤه، احلل ميتته»

 : [أيب هريرة حديثختريج ]

(، والنسائي 83/ح 62/ 1(، وأبو داود يف "سننه")53/ ح 24/ص 1)"املوطأ"أخرجه مالك يف    
/ 1)، والرتمذي يف"سننه"(386/ح 250/ 1وابن ماجه يف"سننه") (،59/ ح 50/ 1يف"سننه")
، (8735/ ح 349/ 14)، (7233/ح 171/ص 12وأمحد يف"مسنده")ج  (،69/ح 125
/ 1وابن خزمية يف"صحيحه")، (792/ ح 237)ص: والدارمي يف"سننه"(، 9100/ ح 50/ 15)
وابن حبان يف ، (491/ ح 237/ 1)" املستدرك على الصحيحنييف"واحلاكم (، 111/ حـ 97

 .(1/ ح 5/ 1والبيهقي يف "السنن الكربى" )( 1243/ ح 49/ 4"صحيحه" )

سعيد بن سلمة من آل ابن األزرق، أن املغرية بن أيب  من طريق مالك بن أنس، عنكلهم    
  .. احلديث.سأل رجل رسول هللا  بردة وهو من بين عبد الدار أخربه، أنه مسع أاب هريرة، يقول:

 
أو صححه على شرطه بتوثيق رجال إسناده بذاته أو مبا يشهد  من العلماء احلديث حصحمن  ]
 : [ له
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ذكر ألقواهلم وتصرفاهتم، و ، وهذا سرد أبمساهم ابحلديث من أهل العلم مجعوقد صحح احلديث 
 فمنهم :

  [(هـ179: ت) إمام دار اهلجرةمالك بن أنس ] -1
(، وكل ما يسنده مالك فهو صحيح 53ـح /24/ 1يف املوطأ )احلديث إبخراجه صححه  -

 وفيه توثيق لرجال إسناده عنده. (1) عنده.

. الشم  من أوضح فشرطها: أن  بن مالك اهلجرة، دار إمام موطأ أما قال ابن امللقن: -
رأيته يف كتيب؟ قلت: ال. قال: لو   :فقال رجل، عن مالكاً  سألت: الزهراين عمر بن بشر قال

  (2) .وقال اإلمام أمحد: مالك إذا روى عن رجل مل يعرف فهو حجة، كتيبكان ثقة لرأيته يف  
 قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن اجملوسي يصيدها احليتان أبكل أبس ال :مالك قال -

 .(286/ 5) االستذكار .(ميتته احلل ماؤه الطهور هو) :البحر يف
 

 [(هـ165 )ت: وهيب بن خالد]  -2
إال وأنت تعرف وتنكر غري  حداً أخربين وهيب أنه قدم املدينة قال: فلم أر أقال عبد الرمحن  -

 (3) مالك وحيىي بن سعيد.
 [(هـ189ت: ) سفيان بن عيينة ]  -3

                                                           

( : كان ال يبلغ من احلديث إاّل صحيحاً وال حيدث إاّل عن ثقات الناس. التمهيد ملا يف هـ189قال سفيان بن عيينة )ت:  (1)
 (.74/ 1املوطأ من املعاين واألسانيد )

(: ال أقدم على مالك يف صحة احلديث أحداً. االنتقاء يف فضائل الثالثة هـ198قال عبد الرمحن بن مهدى )ت:  -
 (.25قهاء )ص: األئمة الف

. آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت )ص: هـ204ق ال  الشَّاِفِعيَّ )ت:   - يحك  (: ِإذ ا ج اء  احلح ِديث  ع نح م اِلٍك، ف ش دَّ بِِه ي د 
151.) 

شعبة بن احلجاج ومالك بن أن  وحيىي بن سعيد  (: أمناء هللا عز وجل على علم رسوله هـ303قال النسائي )ت: -
 (.31ن. االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء )ص: القطا

ابملدينة، وأعرض عمن  ( يف " الثقات ": كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاءهـ354وقال ابن حبان )ت:  -
 (.10922/ 459/ 7الثقات البن حبان ) احلديث، ومل يكن يروى إال ما صح. لي  بثقة يف

 (.26/ 1وسؤال بشر بن عمر ملالك، أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه عن مالك ) .(294/ 1البدر املنري البن امللقن ) (2)
 (.14/ 1اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (3)
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بلغ من احلديث إاّل صحيحًا وال حيدث إاّل عن قال سفيان بن عيينة يف مالك: كان ال ي   -
  (4) ثقات الناس.

  (5) .عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك الرجالأخربين سفيان بن وقال علي بن املديين  -
 

 [(هـ198)ت:  يعبد الرمحن بن مهد] -4
/ حـ 171/ 12رواه عبد الرمحن بن مهدي عن مالك إبسناده. أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده. )-

7233). 
ال أقدم  ي:ال عبد الرمحن بن مهدفقبثنائه على حديث مالك، ححه عبد الرمحن بن مهدي وص-

   (6) على مالك يف صحة احلديث أحداً.
 

 [(هـ198)ت:  حيىي بن سعيد القطان] -5

، قال حيىي بن سعيد القطان: ما يف القوم أحد ن بثنائه على حديث مالكوصححه حيىي القطا -
  (7) .أصح حديثاً من مالك، كان مالك إماماً يف احلديث

 

 ([ هـ204)ت:  أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي] -6
وال يعله فهو صحيح  من احلديث، وكل ما خيرجه الشافعي   (8) .أخرج الشافعي احلديث عن مالكو  -

 (9) عنده.
                                                           

 (.74/ 1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (4)
 (.122البن رجب )ص: شرح علل الرتمذي (، و 176/ 1الكامل يف ضعفاء الرجال )( 5)
 (.25االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء )ص:  (6)
 (.176/ 1الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ) (7)
 (.16/ 1األم للشافعي )( 8)
، ورأي صحيح. املدخل إىل علم السنن حديث صحيحقال: إبراهيم احلريب: س ئل أمحد بن حنبل عن الشافعي؟ فقال:  (9)

 (.61/ ح 27/ 1) للبيهقي
قال اإلمام البيهقي: والشافعيُّ ال حيتج ابملراسيل وال أبحاديث اجملهولني، وهو وإن كان يروي مقاطيع، ويروي عن بعض  -

أو اإلمجاع أو القياس على  والسنة الححيحةالضعفاء، فلي  ي عتمد على روايتهم، وإمنا ي عتمد على ما تقوم به احلجة من الكتاب 
بعض ذلك، مث يروي ما حيفظ يف الباب من األسانيد على رسم أكثر أهل احلديث، وإن كانت احلجة ال تقوم ببعضها، ويشري إىل 
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. قالو  - يحك  : ِإذ ا ج اء  احلح ِديث  ع نح م اِلٍك، ف ش دَّ ِبِه ي د  الشَّاِفِعيَّ
 (10)  

ثـ ر  ص و ااًب ِمنح م و طَّ : م ا يف األ رحِض ِكت اٌب ِمن  الحِعلحِم الشَّاِفِعيَّ وقال  - م اِلٍك. أأ كح
 (11) 

م   - اِلٌك النَّجح ، ف م  : ِإذ ا ج اء  األ ثـ ر    (12) .وق ال  الشَّاِفِعيُّ
 (13) ق ال  ح رحم ل ة ،: مل ح ي ك ِن الشَّاِفِعيُّ يـ ق دِّم  ع ل ى م اِلٍك يف احلح ِديِث أ ح ًدا.و  -

 (14) .أعرفه ال من إسناده يف: قالف أعله الشافعي قدفإن قيل      
ومل ينسب ملالك أنه أخرج حديثاً ، مل يقل الشافعي: أن احلديث ال يثبتتوجيه ذلك: و  -

 .حلديثعلى ا اً حكمالسند، ولي  بعض رجال علمه بعدم  ىضعيفاً. وإمنا حك
وبعد أن ظهر له كثرة طرق احلديث  ( كان قدمياً،أعرفه ال من إسناده يفأن قوله : )وحيتمل  -

  ومتابعاته تبني له أن ما أخرجه مالك كان الصواب.
من أخرجه من طريقني، أحدمها اإلسناد األخر فإنه ( أعرفه ال من إسناده يف)وحيتمل بقوله:  -

عن عبد العزيز بن واآلخر من طريق إبراهيم بن حممد )الذي يوثقه الشافعي(  ،مالكطريق 
من مل يطهره البحر »قال ( )عن سعيد بن ثوابن عن أيب هند عن أيب هريرة عن النيب  عمر

  .عن أيب هريرة« فال طهره هللا
 )بعد أن ذكر أن من منهج الشافعي االحتجاج ابحلديث الصحيح(فقال وجه ت للبيهقيو    -

 ما يعلم مل ما اجملهولني، رواية قبول فريى احلديث، أهل من يعد ال من بعض خيالفه وإمنا :قال
 .خربهم رد يوجب

 الطهارة به تكون ما ذكر حني- "الطهارة كتاب" أول يف- هللا رمحه- الشافعي قال وقد    -
 ظاهر يوافق- حديث- النيب عن فيه روي وقد) :القرآن ظاهر على فيه واعتمد املاء، من
 (.أعرفه ال من إسناده يف -القرآن

                                                                                                                                                                                     

ضعف ما هو ضعيف منها ابنقطاع أو غريه، لئال ي توهم أن اعتماده عليه، وقد سكت عن بيانه يف بعض املواضع، اكتفاء مبا بنّي 
 (.63/ ح 27/ 1املدخل إىل علم السنن للبيهقي ) بعضها، وهللا أعلم.يف 
 (.151آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت )ص:  (10)
 (.150آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت )ص:  (11)
 (.151آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت )ص:  (12)
 (.153آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت )ص:  (13)
 (.470/ 224/ 1معرفة السنن واآلاثر ) (14)
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مث ذكر حديثه عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن املغرية بن أيب    -
 ، يف البحر. -بردة، عن أيب هريرة، عن النيب 

وعسى مل خيطر ببال فقيه من فقهاء عصران ريب يف صحة هذا احلديث، وإمامه يقول: )يف  -
 إسناده من ال أعرف(!

مع إيداع  مث يف وصله بذكر أيب هريرة. املغرية بن أيب بردة.الختالٍف وقع يف اسم  وإمنا قال ذلك: 
 ." املوطأ "مالك بن أن  إايه كتابه 

ومشهور فيما بني احلفاظ، أنه مل يودعه رواية من يرغب عنه، إال رواية: عبد الكرمي أيب    -
  (15) .أمية، وعطاء اخلراساين، فقد رغب عنهما غريه

   . اإلسنادينيف  (أعرفهمبن ال )وحيتمل أيضاً أن الشافعي أراد   -
 (16) .الطهارة علم نصف احلديث هذا: الشافعي قال: احلميدي وقال -

 

 ([ هـ234)ت:  علي بن عبد هللا املديين] -7
مل عبد الدار، مسع من أىب هريرة، و  : املغرية بن أىب بردة رجل من بينوقال على ابن املديىن -
 هذا احلديث. سمع به إال يفي  
مساع املغرية من أيب أوالً: أثبت  من جهتني تصحيح علي بن املديين للحديثوجه قلت: و  -

 يف هذا احلديث. مل يسمع به إالّ  هريرة مع أن علي بن املديين
 احلديث.هذا ومل ينتقد  (17) .ابن املديين: كان مالك صحيح احلديث ولقمع و  -
 ([هـ241)ت:  أمحد بن حممد بن حنبلأبو عبد هللا ] -8

                                                           

 (.49رسالة البيهقي للجويين )ص:  (15)
 (.13/ 1التلخيص احلبري )( 16)
  (.14/ 1اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 17)

وقال يعقوب: ومسعت علي بن املديين يقول: كان ممن ينظر يف احلديث ويفتش عن اإلسناد ال نعلم أحدًا أول منه،  -
بن سريين، مث كان أيوب، وابن عون، مث كان شعبة، مث كان حيىي بن سعيد وعبد الرمحن. قلت لعلي: فمالك بن حممد 

أن ؟ فقال أخربين سفيان بن عيينة قال: )ما كان أشد انتقاء مالك الرجال(. شرح علل الرتمذي البن رجب )ص: 
122.) 
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من طريق عبد الرمحن بن  (7233/ حـ 171/ 12)ه مسنديف احلديث  أمحده اإلمام أخرج -
  مهدي عن مالك.

، ورأي حديث صحيح ؟ فقال:مالك أن  ئل أمحد بن حنبل عن قال: إبراهيم احلريب: س  و  -
 (18). ضعيف
  حجة.يعرف فهو رجل ال عن مالك بن أن  إذا روى يف رواية أيب زرعة: : وقال اإلمام أمحد  -
 مالك فهو ثقة.مالك عن أحد إال وهو ثقة. كل من روى عنه وقال يف رواية ابن هانئ: ما روى  
مالك من أثبت الناس. وال تبال أن ال يقول: كان  -غري مرة  -وقال امليموين: مسعت أمحد  -

 (19) .مالك، وال سيما مدينرجل روى عنه عن تسأل 
 

 ([هـ256)ت:  البخاريإمساعيل أبو عبد هللا حممد بن ] -9
  (20) قال البخاري: هو حديث صحيح. :الرتمذي قال -

 

 ([هـ264)ت: عبيد هللا بن عبد الكرمي أبو زرعة الرازي ] -11
أول شيء أخذت نفسي حبفظه من احلديث حديث مالك فلما حفظته  قال أبو زرعة الرازي: -

وغريمها فلما تناهيت يف حفظ احلديث نظرت يف رأي مالك  ،ووعيته طلبت حديث الثوري وشعبة
  (21) وكتبت كتب الشافعي. ،والثوري واألوزاعي

 مل كلها صحاح أهنا املوطأ يف اليت مالك أحاديث على ابلطالق رجل حلف لو: زرعة أبو وقال -
  (22) .حانثاً  كان غريه حديث على حلف ولو حينث

 

 [(هـ275)ت: أبو داود السجستاين و ] -11
وما سكت عنه سكت عنه أبو داود، و  ووثق رجال إسناده، (23) أخرجه أبو داود يف سننه، -

 فهو صاحل لالحتجاج.
                                                           

 (.61/ ح 27/ 1(، واملدخل إىل علم السنن للبيهقي )613أو ذم )حبر الدم حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح ( 18)
 (.377/ 1شرح علل الرتمذي ) (19)
 (.33/ حـ 41العلل الكبري للرتمذي )ص:  (20)
  (.32االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء )ص: ( 21)
 (.121/ 1الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ) (22)
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  [(هـ279)ت:  يالرتمذأبو عيسى حممد بن عيسى ] -12
 (24) .هذا حديث حسن صحيح: قالو  الرتمذيأخرجه  -

الرتمذي، أخربان عبد قال ابن عدي: حدثنا احلسني بن يوسف الفربري، أخربان أبو عيسى  -
 القدوس، عن علي بن عبد هللا، قال: قال حيىي بن سعيد: مالك بن أن  عن سعيد بن املسيب

أحب إيل من سفيان الثوري، عن إبراهيم النخعي، قال حيىي: ما يف القوم أحد أصح حديثًا من 
 (25) .مالك، كان مالك إماماً يف احلديث

 ([هـ277)ت:  حممد بن إدريس أبو حامت الرازي] -13
امت الرازي: مالك بن أن  ثقة، إمام احلجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالفوا حقال أبو  -
من الثوري  من أهل احلجاز حكم ملالك، ومالك نقي الرجال نقي احلديث، وهو أنقى حديثاً  مالكاً 

   (26) .يب ذئبأواألوزاعي، وأقوى يف الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن 
 

 ومل يعله (27)يف سننه.  أخرجه النسائي ([هـ303)ت:  النسائيأمحد بن شعيب اإلمام ] -
 .وهذا تصحيح للحديث

 ،ومالك بن أن  ،احلجاجشعبة بن  قال النسائي: أمناء هللا عز وجل على علم رسوله و  -
   (28) وحيىي بن سعيد القطان.

                                                                                                                                                                                     

 (. ووثق رجال إسناده :83/ح 62/ 1د )سنن أيب داو  (23)
ق ال  ك ان  ابحن أيب ِذئحب ثِق ة ص د وقًا أفضل من م الك بن أن  ِإالَّ قال أبو داود يف مالك: مسعت أمحد بن حنبل يقول:  -

 (.192سؤاالته ألمحد ). أ ن م اِلًكا أ شد تنقية للّرِج ال ِمنحه  ابحن أيب ِذئحب ال  يـ ب ايل ع ن من حيدث
 وقال يف سعيد بن سلمة: مل أجد له توثيق إال إخراج حديثه وسكوته عنه. -
د يـ ق ول ص فحو ان بن سليم ك ان  من ِخي ار عباد هللا. سؤاالته ألمحد ) - عت أ محح  (.168قال أبو داود : مسِ 
 (. 256/ 10وقال يف املغرية بن أيب بردة: معروف. سؤاالت اآلجري. نقله احلافظ يف التهذيب )  -

 (.69/حـ 125/ 1الرتمذي يف سننه ) (24)
 (.176/ 1الكامل يف ضعفاء الرجال ) (25)
 (.902/ ترمجة 206/ 8(، و )17/ 1اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 26)
 .(59/ حـ 50/ 1سنن النسائي ) (27)
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/ 97/ 1) هصحيح يفخزمية ابن أخرجه  [(هـ311)ت:  حمحَمَّد ْبن ِإْسَحاق بن خزمية] -
 .(111حـ

 

املنتقى أخرجه ابن اجلارود يف  [(هـ307)ت:  اجلارودعبد هللا بن علي أبو حممد ابن ] -
 .(43ـ/ ح23)ص: 

 

 ([هـ319)ت: النيسابوري  املنذرأبو بكر حممد بن إبراهيم بن ] -14
 احلل ماؤه الطهور هو: »البحر ماء يف: قال أنه  هللا رسول عن اثبتقال ابن املنذر:  -

   (29).«ميتته
 

  (30)،أخرجه ابن حبان يف صحيحه - ([هـ354)ت:  حممد بن ِحبَّان] -15
ابملدينة، وأعرض عمن  من انتقى الرجال من الفقهاء": كان مالك أول "الثقاتيف قال ابن ِحبَّانو  -

  (31) .ما صح احلديث، ومل يكن يروى إالّ  لي  بثقة يف
  (32) .ل ابن حبان: حديث أيب هريرة صحيحقا -
 

 ([هـ365)ت:  ابن عديعبد هللا بن عدي اجلرجاين ] -16
 مع قوله التايل:. على شرطه مل يذكر احلديث من طريق مالك يف الكامل. وهذا تصحيح للحديث -
، أخربان عبد الرتمذيقال ابن عدي: حدثنا احلسني بن يوسف الفربري، أخربان أبو عيسى  -

القدوس، عن علي بن عبد هللا، قال: قال حيىي بن سعيد: مالك بن أن  عن سعيد بن املسيب 

                                                                                                                                                                                     

وكل من قيل فيه إنه من األمناء، فهو ال حيدث إال عن ثقة وال يسند  .(31االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء )ص:  (28)
 إال حديثاً صحيحاً. 

 (.247/ 1األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف )( 29)
  (.1243/ ح 49/ 4صحيح ابن حبان ) (30)
 (.10922/ 459/ 7الثقات البن حبان ) (31)
 (.1004/ 299/ 2اجملروحني البن حبان ) (32)
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ًا من أحب إيل من سفيان الثوري، عن إبراهيم النخعي، قال حيىي: ما يف القوم أحد أصح حديث
  (33) مالك، كان مالك إماماً يف احلديث.

 ثناء العلماء من أئمة النقد على مالك يف مقدمة كتابه الكامل.ابن عدي  وذكر -
 

  [(هـ388ت: ) اخلطّايبمحد ْبن حمحَمَّد أَبحو سحَلْيَمان ] -17
 املنذر وابن ،حبان وابن ،خزمية بنا البحر يف هريرة أيب عن حديثه وصححقال ابن حجر:  -

 .(257/ 10) التهذيب هتذيب .واخلطايب
 

 [(هـ395ت: )حممد بن إسحاق بن َمْنَده أبو عبد هللا  ] -18
وأخرج هذا احلديث أيضا احلافظ أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن منده قال ابن دقيق العيد:  -

األصبهاين يف كتاب "الطهارة ابالتفاق والتفرد على رسم أهل املعرفة ابآلاثر وصحيح 
  (34) األخبار"، ورجح صحته.

 

، أبو َعْبد هللا احلاكم] -19  ([هـ405)ت:  حمحَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
وإمنا محلين على ذلك أبن مث قال احلاكم:  -، وذكر له متابعات كثرية وصحح احلاكم يف املستدرك -

يعرف العامل أن هذه املتابعات والشواهد هلذا األصل الذي صدر به مالك كتابه املوطأ وتداوله فقهاء 
اإلسالم رضي هللا عنهم من عصره إىل وقتنا هذا وأن مثل هذا احلديث ال يعلل جبهالة سعيد بن 

 (35) .نهما هبذه املتابعاتسلمة واملغرية بن أيب بردة، على أن اسم اجلهالة مرفوع ع
 

 [(هـ423: ت) ، أبو القاسم احلريب احلحْريفالرمحن بن عبيد هللا بن عبد هللاعبد ] -21
هذا حديث جيد اإلسناد يف املوطأ وسعيد بن سلمة قد روى عنه اجلالح : ريفقال أبو القاسم احل   -

واملغرية بن أيب بردة روى عنه يزيد بن حممد القرشي  ،بن عبيد هللا املقري موىل عمر بن عبد العزيز
  (36) وقد روى عبد الرمحن بن إسحاق املدين. ،صحيحاً  املصري فصار احلديث مشهوراً 

                                                           

 (.176/ 1الكامل يف ضعفاء الرجال ) (33)
 (.98/ 1اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد ) (34)
 (.498/ 239/ 1املستدرك على الصحيحني للحاكم ) (35)
 (.19/ ح 64فوائد أيب القاسم احلريف رواية األنصاري )ص:  (36)
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 ([هـ456)ت:  الظاهري حزمعلي بن أمحد أبو حممد ابن ] -21
 املنذر وابن حبان وابن خزمية بنا البحر يف هريرة أيب عن حديثه وصححقال ابن حجر:  -

   (37) . حزم وابن واحلاكم مندة وابن والطحاوي، واخلطايب
 

 ([هـ458)ت:  البيهقيأمحد بن احلسني، أبو بكر ] -22
 أبو وأخرجه. املوطأ كتاب أن  بن مالك أودعه حديث هذا :البيهقيقال صححه البيهقي.   -
 أبو وقال به، حمتجني كتبهم يف احلديث أئمة من ومجاعة السجستاين، األشعث بن سليمان داود
 هو: فقال احلديث، هذا عن البخاري إمساعيل بن حممد سألت: الرتمذي عيسى بن حممد عيسى
 .أعرفه ال من إسناده يف: الشافعي قال ولذلك (38) .صحيح حديث
 يف البخاري قال كما ،صحيحاً  بذلك احلديث فصار: البيهقي مث ذكر متابعات اإلسناد مث قال -
 (39) .عنه عيسى أيب رواية
 .. )مث قال:(احلديث هذا صحة يف ريب عصران فقهاء من فقيه ببال خيطر مل وعسى قال البيهقي :-

ومشهور فيما بني احلفاظ، أنه مل يودعه رواية من   ." املوطأ" مع إيداع مالك بن أن  إايه كتابه 
  (40) .يرغب عنه، إال رواية: عبد الكرمي أيب أمية، وعطاء اخلراساين، فقد رغب عنهما غريه

 [ حكاية البيهقي اإلتفاق على صحة احلديث من فقهاء عصره] -23
  (41) .احلديث هذا صحة يف ريب عصران فقهاء من فقيه ببال خيطر مل وعسى قال البيهقي :-

 

 ([هـ463)ت:  يوسف ْبن َعْبد اَّللَّ اْبن َعْبد الرب أبو عحَمر النََّمِرّي القحْرطحبّ ] -24
العلماء تلقوه ابلقبول له والعمل به وال خيالف يف  ألن صحيح عندي وهو قال ابن عبد الرب: -

    (42) .مجلته أحد من الفقهاء
                                                           

 (.257/ 10هتذيب التهذيب ) (37)
 (.223/ 1للبيهقي )معرفة السنن واآلاثر ( 38)
 (.231/ 1معرفة السنن واآلاثر للبيهقي ) (39)
 (.49رسالة البيهقي للجويين )ص:  (40)
 (.50رسالة البيهقي للجويين )ص:  (41)
 (.218/ 16التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (42)
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منها يف غري هذا املوضع وفيه  وهلذا احلديث طرق كثرية قد ذكران كثرياً : عن حديث جابر مث قال    
وأن حديث سعيد بن سلمة له أصل يف  ،ما يصحح حديث صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة

 (43) رواية الثقات.
 جتريد) وسلم عليه هللا صلى النيب حديث من املوطأ يف ملا التقصيوأخرج ابن عبد الرب يف  -

رأينا أن  . وقال ابن عبد الرب:(394/ حـ257/ 1) (واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد
ذلك الكتاب، وهي السنن الثابتة بنقل اإلمام أيب عبد هللا جنّرد تلك السنن اليت جعلناها أصل 

، الختياره هلا، وانتقاده إايها، واجتهاده فيها، واعتماده عليها -رضي هللا عنه-مالك بن أن  
وقد ذكران يف  .-ع زَّ وج لَّ -يف موطئه الذي ال ِمثحل  له وال كتاب فوقه بعد كتاب هللا تعاىل 

ضائله وتقدُِّمه يف صّحة النقل والتوقِّي فيه، وترحِك الّرواية عمن ال صدر كتاب "التمهيد" من ف
واعتماده على الثقات األئمة األثبات يف كل ما رواه، وثناِء العلماء عليه بذلك، تـ رحضى حال ه ، 

إىل ما ذكران هنالك من معرفة علل النقل، وما دخل فيه قدميًا وحديثًا من الغ وائل واآلفات؛ 
التقصي ملا يف املوطأ من  ية وشفاء يف ذلك املعىن؛ فل مح نـ ر  وجًها لذكر ذلك ها هنا.ما فيه كفا

 (.6/ 1حديث النيب صلى هللا عليه وسلم )
فقد تبعها بقوله :  وأما ما قيل عن ابن عبد الرب من نقده على رواية سعيد بن سلمة فلي  -

وأن حديث سعيد بن سلمة  ،وفيه ما يصحح حديث صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة
 (44) له أصل يف رواية الثقات.

قال ابن عبد الرب: ومالك ال يروي إال عن ثقة وبالغاته إذا تفقدت مل توجد إال و  -
  (45).صحاحاً 

 

  ([هـ463)ت:  البغدادي اخلطيبأبو بكر أمحد بن علي بن اثبت ] -25
ل   أ نَّ  ع ل ى: البغدادي خلطيبقال ا - ت جُّوا تـ ق بـَّل وه   ق دح  الحِعلحمِ  أ هح ن ا، بِهِ  و احح  ِصحَِّتهِ  ع ل ى ِبذ ِلك   فـ و قـ فح

ن ا ك م ا ِعنحد ه مح  رِ  يف  و قـ وحلِهِ ، ِلو اِرثٍ  و ِصيَّة   ال  :  اَللَِّ  ر س ولِ  قـ وحلِ  ِصحَّةِ  ع ل ى و قـ فح  ه و  : الحب حح

                                                           

 (.226/ 16التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (43)
 (.226/ 16د ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )التمهي (44)
 (.188/ 13التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد املعتمد ) (45)
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لُّ  م اؤ ه   الطُّه ور   تـ ت ه   احلِح تـ ل ف   ِإذ ا: و قـ وحلِهِ ، م يـح لحع ة   الثَّم نِ  يف  الحم تـ ب اِيع انِ  اخح  و تـ ر ادَّا َت  ال ف ا ق اِئم ةٌ  و السِّ
ي ة  : و قـ وحلِهِ ،  الحبـ يحع   ن ادِ  ِجه ةِ   ِمنح   تـ ثـحب ت    ال    األح ح اِديث    ه ِذهِ   ك ان تح   و ِإنح  ،  الحع اِقل ةِ  ع ل ى الدِّ ، اإلحِسح
ن ادِ  ط ل بِ  ع نح  ِعنحد ه مح  ِبِصحَِّته ا غ نـ وحا الحك افَّةِ  ع نِ  ك افَّة  الح  تـ ل قَّتـحه ا ل مَّا ل ِكنح   (46) .هل  ا اإلحِسح

 

 [ (هـ516)ت:  أبو حممد احلسني بن مسعود البغويو ] -26
 (47) البغوي: هذا احلديث صحيح، متفق على صحته.قال  -

 

 ([ هـ543: ت) ، أبو عبد هللا اجلورقايناحلسني بن إبراهيم بن احلسني] -27
 (48) هذا حديث حسن، مل نكتبه إال هبذا اإلسناد، وهو إسناد متصل اثبت.: اجلوزقاين قال -

 

 ([هـ543)ت: حممد بن عبد هللا بن حممد املعافري، أبو بكر ابن العريب ] -28
 عن ابلصحيحني قطع الذي وهو جمهول طريقه يف ولكن مشهور حديث وهوقال ابن العريب:  -
 (49) .عليه يتابع مل نإو  سنده صحة عن تغين ابملدينة احلديث شهرة نأ مالك صلأو  خراجهإ
 ،صل الثاين يف هذا البابن كتاب اجلعفي هو األأفئدتكم أانر هللا أاعلموا وقال ابن العريب:  -

 (50) واملوطأ هو األول واللباب وعليهما بناء اجلميع كالقشريي والرتمذي.
 

  [(هـ581)ت:  اإلشبيليّ َعْبد احلق ْبن َعْبد الرَّمْحَن، ] -29
 املنذر وابن حبان وابن خزمية بنا البحر يف هريرة أيب عن حديثه وصححقال ابن حجر:  -

  (51) .وآخرون احلق وعبد والبيهقي حزم وابن واحلاكم مندة وابن والطحاوي ،واخلطايب
 

 [(هـ597 :ت) اجلوزيمجال الدين عبد الرمحن بن علي ] -31
 (52) .صحيح حسن حديث هذا الرتمذي قال :قال ابن اجلوزي -

                                                           

 (.472/ 1الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي )( 46)
 (.348/ 1البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري ) (47)
 (.331/ 521/ 1واملناكري والصحاح واملشاهري )األابطيل  (48)
 (.16/ 4عارضة األحوذي ) (49)
 (.  1/ 1عارضة األحوذي ) (50)
 (.257/ 10هتذيب التهذيب ) (51)
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 [(هـ606: ت)أبو السعادات مبارك بن حممد بن حممد اجلزري ابن األثري ] -31
: هذا حديث صحيح مشهور، أخرجه األئمة يف  (53) شرح املسند""وقال ابن األثري يف  -

 (54) .كتبهم، واحتجوا به، ورجاله ثقات
األحاديث مث اعتمدان يف وحنو ذلك من أنواع ما أطلق على عن موطأ مالك: ابن األثري وقال  -

تصحيحه وَتقيقه على ذكر من أخرجه من األئمة الستة الذين اشتهروا بتصحيح األحاديث 
ونقلها وضبطها واشتهرت كتبهم ابلصحة والسالمة من الطعن كمالك بن أن  يف كتابه 
"املوطأ"، وحممد بن إمساعيل البخاري يف كتابه "اجلامع الصحيح" ومسلم بن احلجاج 

   (55)سابوري يف "صحيحه".الني
 

 [(هـ656)ت:  املنذري د العظيم بن عبد القوي، أبو حممدعب] -32
 إمساعيل بن حممد سألت: الرتمذي وقال. صحيح حسن حديث هذا: الرتمذي وقال :قال املنذري -

 ومسلم البخاري خيرجه مل وإمنا: البيهقي قال. صحيح حديث هو: فقال احلديث؟ هذا عن البخاري
 (56) .بردة أيب بن واملغرية سلمة، بن سعيد اسم يف وقع اختالفٍ  ألجل الصحيح يف احلجاج بن
 

 ([هـ676)ت:  النوويأبو زكراي حيىي بن شرف ] -33
 والنسائي والرتمذي، داود وأبو والشافعي املوطأ يف مالك رواه ،صحيح حديث :النوويقال  -

 حسن حديث :الرتمذي وقال ،صحيح حديث هو :صحيحه غري يف البخاري قال: وغريهم
 (57). صحيح

                                                                                                                                                                                     

 (.31/ 1التحقيق يف مسائل اخلالف ) (52)
الشايف يف شرح مسند الشافعي البن األثري، لكن هذه اجلزء من الكتاب املطبوع سقط من املخطوط من بداية الشرح كما  (53)

 ذكر ذلك حمقق الكتاب، وفيه هذا احلديث.
 (.348/ 1البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري ) (54)
 (.33/ 1الشايف يف شرح مسند الشافعي ) (55)
 (.43/ 1خمتصر سنن أيب داود للمنذري ) (56)
 (ميتته احلل ماؤه الطهور هو) وحبديث: (86/ 13) مسلم على النووي شرح، وقال يف (82/ 1اجملموع شرح املهذب ) (57)
 .صحيح حديث وهو
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 ([هـ702)ت:  أبو الفتح حممد بن علي بن وهب القشريي ابن دقيق العيد] -34
 وصححه ماجه، وابن والنسائي، والرتمذي، داود، أبو: األربعة أخرجه قال ابن دقيق العيد:  -

 (58) .صحته أيضاً  منده ابن ورجع ،"صحيحه" يف خزمية ابن وأخرجه الرتمذي،
 

  [(هـ728)ت:  تيميةأبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن ] -35
 الطهور هو): البحر يف قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بسنة ثبت وقدقال ابن تيمية:  -

 (59) (.ميتته احلل ماؤه
 

 [ (هـ744:  ت)حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي ] -36
 وصححه) والرتمذي، والنسائي، ماجه، وابن داود، وأبو أمحد، رواهقال ابن عبد اهلادي:  -

 أصل خزمية، وابن حبان، وابن عبد الرب وغريهم( وقال احلاكم: )هو وابن والرتمذي البخاري،
صدر به مالك كتاب املوطأ وتداوله فقهاء اإلسالم رضي هللا عنهم من عصره إىل وقتنا 

  (60).هذا(
 

 [ (هـ774: ت)أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ] -37
 األربعة، السنن وأهل حنبل، بن وأمحد الشافعي، اإلمامان احلديث هذا روىقال ابن كثري :  -

   (61) .وغريهم حبان، وابن خزمية، وابن والرتمذي، البخاري، وصححه
  (62) .جيد إبسناد السنن وأهل وأمحد، والشافعي، مالك،: األئمة رواهوقال أيضاً:  -

 

 ([هـ748)ت:  الذهبأبو عبد هللا حممد بن أمحد ] -38
 (63) .رواه أولو السنن األربعة، عن رجاهلم، عن مالك، وصححه الرتمذي قال الذهيب:  -

 
                                                           

 (.49/ 1اإلملام أبحاديث األحكام ) (58)
 (.26/ 21جمموع الفتاوى ) (59)
 .(81: ص) البن عبد اهلادي احلديث يف احملرر (60)
 (.199/ 3تفسري ابن كثري ) (61)
 (.117/ 6تفسري ابن كثري ) (62)
 .(99/ 2) للذهيب الكبري الشيوخ معجم (63)
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علي بن عثمان بن إبراهيم بن محطفى املارديين، أبو احلسن، الشهري اببن الرتكماين ] -39
 [ (هـ750: ت)

 احلال جهالة فزالت توثيقهما ياملز  كتاب ويف عينهما جهلة ترتفع ذاهبو قال ابن الرتكماين:  -
 ابن وصححه ،تصحيحه البخاري عن وحكى ،احلديث هذا الرتمذي صحح وهلذا ،يضاً أ

 (64). ذلك على يدل بعد فيما البيهقى وتصرف ،وغريه ،خزمية
 

 [(هـ751)ت: اجلوزيةحممد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم ] -41
 ماؤه الطهور هو: )البحر يف قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت :اجلوزيةقال ابن القيم  -
 (65) .(ميتته احلل

 

 [(هـ762بن قليج بن عبد هللا احلنفي، أبو عبد هللا )ت:  مغلطاي] -41
 .(230: ص) ملغلطاي ماجه ابن شرح .عليه جممع غري صحيح فهذاقال مغلطاي: 

 

 ([هـ762)ت:  الزيلعيمجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن حممد ] -42
ويف كتاب املزي توثيقهما. فزالت جهالة احلال أيضا، وهلذا صححه الرتمذي،  :الزيلعيقال  -

 (66) .وحكى عن البخاري تصحيحه
 

 ([هـ804)ت:  عمر بن علي بن أمحد الشافعي أبو حفص ابن امللقن] -43
 (67) احلديث صحيح جليل، مروي من طرق.قال ابن امللقن: هذا  -
إمام دار اهلجرة، مالك بن أن : فشرطها أوضح من الشم .  "موطأ"قال ابن امللقن: أما  -

عن رجل، فقال: رأيته يف كتيب؟ قلت: ال. قال: لو   قال بشر بن عمر الزهراين: سألت مالكاً 
 (68) كان ثقة لرأيته يف كتيب.

 

                                                           

 .(4/ 1)البن الرتكماين  النقي اجلوهر (64)
 (.361/ 4زاد املعاد يف هدي خري العباد ) (65)
 (.95/ 1)لزيلعي نصب الراية  (66)
 (.348/ 1البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري ) (67)
 (.294/ 1البدر املنري ) (68)
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 [( هـ806)ت: أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي ] -44
 حديث وهو «ميتته احلل ماؤه الطهور هو» املشهور احلديث لذلك ويدلقال العراقي :  -

   (69) .مجاعة صححه صحيح
 

 ([هـ852)ت:  العسقالينأمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ] -45
وابن خزمية وابن حبان وابن اجلارود، قال احلافظ ابن حجر: مالك والشافعي عنه، واألربعة،  -

  ودافع عنه. (70) .واحلاكم والدارقطين والبيهقي، وصححه البخاري فيما حكاه عنه الرتمذي
 والرتمذي، خزمية ابن وصححه، له واللفظ شيبة أيب وابن، األربعة أخرجهوقال يف بلوغ املرام :  -
  (71) .وأمحد والشافعي مالك ورواه
 (72) .وغريهم حبان وبن خزمية بن وصححه السنن وأصحاب مالك أخرجهوقال يف الفتح:  -
 

 ( [هـ1122)ت: حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ] -46
 فقهاء وتداولته ابلقبول، األئمة تلقته اإلسالم أصول من أصل احلديث وهذاقال الزرقاين:  -

 وأمحد والشافعي مالك الكبار األئمة ورواه األقطار، مجيع يف األعصار سائر يف األمصار
 ابن وصححه طرق، عدة من وغريهم واحلاكم والبيهقي والدارقطين األربعة السنن وأصحاب
 البخاري عنه وسألت، صحيح حسن: الرتمذي وقال وغريهم، منده وابن حبان وابن خزمية
 (73) .أعلم وهللا صحيح حديث: فقال

 

 [ (هـ1276:  ت)احلسن بن أمحد بن يوسف بن حممد الرُّابعي الحنعاين ] -47
يف "صحيحيهما" وحسنه رواه اخلمسة وابن أيب شيبة وابن خزمية وابن حبان قال الرابعي:  -

، وقال: سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال: حديث صحيح، وصححه الرتمذي
املنذر، وقال البغوي: متفق على صحته، وقال ابن األثري: أيًضا ابن عبد الرب وابن منده وابن 

                                                           

 .(11/ 6)للعراقي  التقريب شرح يف التثريب طرح (69)
 (.1/ 8/ 1) حجر البنالتلخيص احلبري  (70)
 (.5)ص:  حجر البنبلوغ املرام من أدلة األحكام  (71)
 .(619/ 9) حجر البن الباري فتح (72)
 .(134/ 1) املوطأ على الزرقاين شرح (73)
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حديث صحيح مشهور أخرجه األئمة يف كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات، وقال يف "البدر 
 (74) املنري": هذا احلديث صحيح وروى عن الرتمذي تصحيحه.

 

  [(هـ1420)ت:  األلباينحممد انصر الدين  ]  -48
  (75) قال الشيخ األلباين: صحيح. -

 

 :[دراسة إسناد احلديث من طريق مالك ومتابعاته] 

 :، اتبعهبن سليمعن صفوان  بن أنس وقد توبع مالك
. أخرجه عبد هللا بن عبد هللا بن أويس بن مالك بن أىب عامر األصبحى، أبو أويس -1

احلسني بن حممد بن هبرام عن ( 9199/ ح 49/ 15)اإلمام أمحد يف مسنده 
  أويس عن صفوان به. ي عن أيبالتميم

 وإسناده حسن من أجل أيب أويس فإن صدوق كما قال احلافظ ابن حجر.  
 (76) وأبو أويس. ك،صفوان بن سليم، ...رواه عنه مال ومداره علىقال ابن حجر:  -

 

يف حلاكم أخرجه ا، عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد هللا بن احلارث بن كنانةو  -2
 السنن معرفة، والبيهقي يف (491/ ح 237/ 1) "املستدرك على الححيحني"

فإن عبد الرمحن بن إسحاق وإسناده حسن من أجل  .(472/ ح 224/ 1) واآلاثر
 كما قال احلافظ ابن حجر.  ،صدوق

/ 1)للبيهقي  واآلاثر السنن معرفةيف اسم سعيد بن سلمة كما يف عبد الرمحن بن إسحاق وشك 
 .أو سعيد بن سلمةسلمة بن سعيد، فقال:  (472/ ح 224

 

/ 1) "املستدرك على الححيحنييف "حلاكم أخرجه ا ،وإسحاق بن إبراهيم املزين -3
 ، وإسناده ضعيف لضعف إسحاق، كما قال احلافظ ابن حجر.(492/ ح 237

 

                                                           

 .(9/ 1)للرابعي  ،املختار نبينا سنة ألحكام اجلامع الغفار فتح (74)
 (.9/ حـ42/ 1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )( 75)
 (.1/ 8/ 1)البن حجرالتلخيص احلبري  (76)
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بن سليم عبد الرمحن بن  وقد اتبع مالك بن أنس على روايته، عن صفوانقال احلاكم :  -
 (77) املزين.إسحاق بن إبراهيم إسحاق، و 

 على مالكاً  املزين إبراهيم بن وإسحاق إسحاق، بن الرمحن عبد اتبع وقدقال البيهقي : و  -
  (78) .سليم بن صفوان عن روايته،

 

 ، اتبعه:سعيد بن سلمةوقد توبع صفوان بن سليم عن 
 .  سلمة بن سعيدعن  كثري أبو اجلالح -1
 
 سعيد عن احلديث، هذا رواية على سليم بن صفوان كثري أبو اجلالح  اتبع وقدقال احلاكم:  -
  (79) .سلمة  بن
 سعيد عن احلديث، هذا رواية على سليم بن صفوان كثري أبو اجلالح اتبع وقد: بيهقيال قالو  -
 (80) .احلارث بن وعمرو حبيب، أيب بن يزيد عنه رواه املخزومي، سلمة بن
/ ح 294)ص  "الطهوريف "لقاسم بن سالم ، وا(478/ 3) "الكبري التاريخ"يف  لبخارياأخرجه   

/ 10)ويف مشكل اآلاثر له أيضًا ، (63/ ح 90/ 1) "أحكام القرآن يف" لطحاوي، وا(232
البيهقي و ، (493/ ح 238/ 1) "الصحيحني على املستدركيف "حلاكم وا، (4034/ ح205
 .(475/ ح 226/ 1) "واآلاثر السنن معرفة"و (،2/ 1/6"السنن الكربى")يف
عن سعيد بن سلمة، عن املغرية بن عبد هللا بن أيب بردة، عن أيب  طريق اجلالح أيب كثري منكلهم    
 مرفوعاً. هريرة
    .أو صدوق ثقة ال ينزل عن كونه إماواجلالح فيه خالف أو حسن، صحيح  وإسناده   

 ورواية اجلالح صححها كل من:
 احلاكم يف املستدرك. -1
 ."الكربى السنن"والبيهقي يف  -2

                                                           

 .(491/ ح 237/ 1املستدرك على الصحيحني للحاكم )( 77)
 .(471/ 224/ 1)للبيهقي واآلاثر السنن معرفة (78)
 .(237/ 1) للحاكم الصحيحني على املستدرك (79)
 .(474/ ح 225/ 1) بيهقيلل واآلاثر السنن معرفة (80)
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 .بن سعد يف روايته حممد بن إسحاق بن يسار، الليث   وقد خالف   
ورواه أبو كثري جالح بن عبد هللا، عن سعيد بن سلمة املخزومي، عن املغرية قال الدارقطين:  -

 بن أيب بردة، عن أيب هريرة.
اجلالح، عن فرواه الليث عن ابن أيب حبيب، عن  حدث به عنه يزيد بن أيب حبيب واختلف عنه؛   

 سعيد بن سلمة، عن املغرية بن أيب بردة، عن أيب هريرة.
، رواه عن يزيد بن أيب حبيب، عن اجلالح، عن املغرية، عن أيب هريرة، ومل حممد بن إسحاقوخالفه    

   (81) يذكر سعيد بن سلمة بينهما.
 يف عليه واختلف حبيب، أيب بن يزيد عن يسار، بن إسحاق بن حممد ورواهقال البيهقي:  -

 .إسناده
 عن جالح، عن حبيب، أيب بن يزيد عن إسحاق، ابن عن سلمة، بن حممد )مث ساق بسنده عن(   
 عليه هللا صلى النيب عن هريرة، أيب عن أبيه، عن بردة، أيب بن املغرية عن املخزومي، سعيد بن هللا عبد
 .وسلم
 عن اجلالح، عن يزيد، عن إسحاق، ابن حدثنا: سلمة وقال: البخاري قال )مث قال البيهقي:(   
 عليه هللا صلى النيب عن هريرة، أيب عن الدار، عبد بين حليف بردة أيب بن املغرية عن سعيد، بن سلمة
 .وسلم
: قال مغراء بن الرمحن عبد حدثنا: قال راشد بن يوسف وحدثين: البخاري قال )مث قال البيهقي:(   
 سعيد بن هللا عبد عن رضا وكان اللجالج، عن حبيب، أيب بن يزيد عن إسحاق، ابن أخربان

  .وسلم عليه هللا صلى النيب مسعت: قال هريرة أيب عن الكناين، بردة أيب بن مغرية عن املخزومي،
 .خطأ واللجالج أصح، مالك وحديث: البخاري قال   
 أيب بن يزيد عن إسناده أقام وقد إسحاق، بن حممد من أحفظ سعد بن الليث )قال البيهقي:(   

 (82) .صحيحاً  يكون أن أوىل فهو اجلالح، عن احلارث، بن عمرو: ذلك على واتبعه حبيب،
 فمع االختالف على ابن إسحاق إال أنه يف بعض الطرق وافق يف الصواب يف رواية اجلماعة.    

 (.املخزومي سعيد بن هللا عبد) :فسماه ،املخزوميوأخطأ فقد يف اسم سعيد بن سلمة 
                                                           

 (.7/ 9)علل الدارقطين  (81)
 .(228/ 1) واآلاثر السنن معرفة (82)
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 عن املغرية بن أيب بردة، اتبعه: سعيد بن سلمةوبع تح وقد 
/ 8)"الكبري التاريخالبخاري يف "أخرجه ، يزيد بن حممد القرشي عن املغرية   -1

، (496/ح 239/ 1)"املستدرك على الصحيحنيم يف"حلاك، وا(3320/ت357
 .(5/ 14/ 1)" الكربى السننوالبيهقي يف "

حيىي بن أيوب  عن حممد بن سامل ، املعروف اببن أىب مرميسعيد بن احلكم بن كلهم من طريق    
يزيد بن حممد بن قي  بن  عن خالد بن يزيد اجلمحى، أبو عبد الرحيم اإلسكندراينعن  الغافقى

  عن املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة مرفوعاً.  خمرمة بن املطلب القرشى

 ، قال ابن حجر: ثقة.املطلب القرشىيزيد بن حممد بن قي  بن خمرمة بن وإسناده حسن،   

، قال ابن خالد بن يزيد اجلمحى ، و يقال السكسكى ، أبو عبد الرحيم املصرى اإلسكندراىنو   
  حجر : ثقة فقيه.

 البخاري : ثقة.عنه قال و خمتلف فيه، ، حيىي بن أيوب الغافقىو 

 . كما يف التقريب.ثقة ثبت فقيهوابن أيب مرمي قال عنه ابن حجر: 
 

 اتبعه:، ولكن ال تحح املتابعة وقد توبع املغرية بن أيب بردة عن أيب هريرة،
، املتابعة ، ال تصح هذهإىل سعيد سعيد بن املسيب عن أيب هريرة، ولكن إسناده ضعيف جداً  -1

/ ت 39/ 2) "اجملروحني"ابن حبان يف ، و (82/ ح 48/ 1) ه"سننيف "الدارقطين أخرجها 
بن إبراهيم بن عبد  بن سعد إبراهيمعن  حممد بن ربيعة القداميعبد هللا بن من طريق  (572

الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال سئل النيب حممد بن مسلم عن الرمحن بن عوف 
  .«هو الطهور ماؤه احلل ميتته» :صلى هللا عليه وسلم عن ماء البحر فقال

  ضعيف جداً. عبد هللا بن حممد القداميو 
كان تقلب له األخبار فيجيب فيها كان آفته انه ال حيل ذكره يف الكتب إال قال ابن حبان:   -

على سبيل االعتبار ولعله أقلب له على مالك أكثر من مائة ومخسني حديثا فحدث هبا  
  كلها.
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 وعامة غريه وعن مالك عن هاهنا أذكره مل أخر أحاديث مع احلديث وهذا: وقال ابن عدي -
 للمتقدمني أر ومل فيها واضطرابه رواايته من يل تبني ما على ضعيف وهو حمفوظة، غري حديثه
 (83) .فأذكره كالما فيه

احلاكم: قد رويت يف متابعات اإلمام مالك بن أن  يف طرق هذه احلديث عن ثالثة وقال  -
عبد الرمحن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم املزين، وعبد  ليسوا من شرط هذا الكتاب وهم:

 (84) .هللا بن حممد القدامي
 .وإسناده ضعيف جداً أيب هريرة.  أبو سلمة بن عبد الرمحن عنواتبعه  -2
يف  حلاكم، وا(81/ ح 48/ 1) ه"سننيف "الدارقطين ، و (132/ 2)" الضعفاءيف "لعقيلي أخرجه ا

 : (498/ 239/ 1) "الصحيحني على املستدرك"
حدثنا حممد بن غزوان قال: حدثنا األوزاعي، عن  قال: سليمان بن عبد الرمحن الدمشقيمن طريق   

حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال: سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوضوء 
 .«هو احلل ميتته، الطهور ماؤه»مباء البحر فقال: 

 . وإسناده ضعيف جداً 
 .ابملسكني أبس إذا حدث عن املعروفنيسليمان بن عبد الرمحن: لي  يف قال حيىي بن معني  -

(85) 
  (86) حممد بن غزوان: منكر احلديث.يف  قال أبو زرعةو  -
مث قال :  يقلب األخبار ويسند املوقوف ال حيل االحتجاج به :حممد بن غزوانيف  وقال ابن حبان - 

هللا عليه وسلم وروى عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى 
قال البحر هو الطهور ماؤه احلل ميتته فيما يشبه هذا من األشياء اليت يطول ذكرها أما األول فهو من 

 قول بن عمر رفعه.
  (87) ولكنه لي  من حديث أيب سلمة وال حيىي بن أيب كثري. ،والثاين من حديث أيب هريرة صحيح

                                                           

 .(424/ 5)البن عدي  الرجال ضعفاء يف الكامل (83)
 .(498/ 239/ 1) "الصحيحني على املستدركيف " حلاكما (84)
 .(132/ 2)" الضعفاءيف "لعقيلي ا (85)
 .(251/ ت 54/ 8) حامت أيب البن والتعديل اجلرح (86)
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 يف الرازي احلسني أيب خط من نقله أنه وذكر أمحد بن جنا خبط قرأت :قال ابن عساكر -
 غزوان  بن  حممد  بن أمحد بن حممد احلسني أبو الثانية الدفعة يف بدمشق عنه كتب من تسمية
  (88).البحر ماء يف منكراً  حديثا األوزاعي عن روى غزوان  بن  حممد  وجده

 (طريق آخر عن أيب سلمة عن أيب هريرة)

 عن سلمة، أيب عن عباد، بن حيىي عن رابح، أيب بن عطاء بن يعقوب ورواهقال الدارقطين:  -
  (89) .وسلم عليه هللا صلى النيب عن هريرة، أيب

 وإسناد ضعيف، يعقوب ضعيف قاله ابن حجر يف التقريب.

 األعرج عن أيب هريرة، وال يصح : -3
وخالفه ابن منده يف هذا، وقال: "وقد روى هذا احلديث عبيد هللا بن ابن دقيق العيد: قال  -

 (90).، عن أيب هريرة، وال يثبت"واألعرجمقسم، عن جابر 
 :لنكارة سنده أبو ذر املصري عن أيب هريرة، وال يصح -4
ورواه عبد احلميد بن جعفر، عن يزيد بن أيب حبيب، فقال: عن أيب اجلالح، قال الدارقطين:  -

 (91) ، وال املغرية.املصري، عن أيب هريرة، مل يذكر سعيداً عن أيب ذر 

، خالف من هو أوىل منه وأحفظ وهو وهو صدوق لكن عبد احلميد بن جعفر ،وإسناده حسن  
عن يزيد بن أيب حبيب عن اجلالح عن سعيد بن سلمة عن املغرية الليث الليث بن سعد فقد رواه 

 عن أيب هريرة.

                                                                                                                                                                                     

 (.1004/ 299/ 2اجملروحني البن حبان ) (87)
 (.1116/ 338/ 5)البن حجر لسان امليزان ، و (75/ 55)، و(109/ 51) عساكر البن دمشق اتريخ (88)
 (.7/ 9)علل الدارقطين  (89)
 (.96/ 1اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد ) (90)

 (.7/ 9)علل الدارقطين  (91)
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عبد احلميد بن جعفر يف اسم اجلالح فقال : أبو اجلالح، وأسقط سعيد، واملغرية، وزاد  وقد أخطأ  
    أبو ذر املصري. 

 : [بهعن املغرية.. طريق مالك عن صفوان عن سعيد بن سلمة  علل ] 

 ، واملغرية بن أيب بردة. س لم ة بن سعيدجهالة  -1
  يعرف عينه.، االختالف الذي معه ال االختالف يف اسم سعيد بن سلمة -2
 ، االضطراب الذي معه ال ميكن الرتجيح.االضطراب يف إسناده -3
 اإلرسال. -4
: اجلهالة بسعيد بن أحدها أنه يعلل أبربعة أوجه: -كما قال فيه   -وحاصلها قال ابن امللقن:  -

من التعليل: االختالف يف  الوجه الثاين ،...سلمة، واملغرية بن أيب بردة، املذكورين يف إسناده
: الوجه الرابع، ..من التعليل: التعليل ابإلرسال. الوجه الثالث ،..اسم سعيد بن سلمة.
 (92) التعليل ابالضطراب.

 [عليه من قال جبهالة سعيد واجلوابالعلة األوىل: ] 

حديث يوافق ظاهر القرآن  -صلى هللا عليه وسلم  -قال الشافعي: وقد روي فيه عن النيب  -
  (93) من ال أعرفه.يف إسناده 

  (94). بروايته ف يقطع ابلثبت يعرف ال   جم حه ول س لم ة بن سعيد ل ه   قيلوقال الطحاوي:  -
إال صفوان بن سليم وهللا  أما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمت  وقال ابن عبد الرب:  -

يقال إنه خمزومي من آل ابن األزرق أو بين األزرق ومن كانت هذه حاله فهو جمهول ال  ،أعلم
 (95) تقوم به حجة عندهم.

                                                           

 (.348/ 1)البن امللقن البدر املنري  (92)
 (.16/ 1األم للشافعي ) (93)
 .(216/ 3) العلماء اختالف خمتصر (94)

 (.217/ 16التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (95)
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 عن ابلصحيحني قطع الذي وهو جمهول طريقه يف ولكن مشهور حديث وهوقال ابن العريب:  -
 (96) .عليه يتابع مل نإو  سنده صحة عن تغين ابملدينة احلديث شهرة نأ مالك صلأو  خراجهإ
 (سعيد بن سلمةعلى من جهل  اجلواب)   

  .إخراج مالك حلديث يف املوطأ مسنداً ( 1

 بشر قال. الشم  من أوضح فشرطها: أن  بن مالك اهلجرة، دار إمام موطأ أماقال ابن امللقن: -
قلت: ال. قال: لو كان ثقة لرأيته يف  رأيته يف كتيب؟  :فقال رجل، عن مالكاً  سألت: الزهراين عمر بن
  (97) .وقال اإلمام أمحد: مالك إذا روى عن رجل مل يعرف فهو حجة، كتيب
إال وأنت تعرف  أنه قدم املدينة قال: فلم أر حداً  )بن خالد( خربين وهيبأقال عبد الرمحن  -

 (98) وتنكر غري مالك وحيىي بن سعيد.
 عن الّ إ حيدث وال صحيحاً  الّ إ احلديث من بلغي   ال كانقال سفيان بن عيينة يف مالك:   -

  (99) .الناس ثقات
  (100) .قال علي بن املديين أخربين سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك الرجالو  -
   (101) .ال أقدم على مالك يف صحة احلديث أحداً  ي:ال عبد الرمحن بن مهدق -
 (102) .بن املديين: كان مالك صحيح احلديثقال علي  -
امت الرازي: مالك بن أن  ثقة، إمام احلجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا حقال أبو  -

   (103) .من أهل احلجاز حكم ملالك، ومالك نقي الرجال نقي احلديث خالفوا مالكاً 

                                                           

 (.16/ 4عارضة األحوذي ) (96)
 (.26/ 1( وسؤال بشر بن عمر ملالك، أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه عن مالك )294/ 1البدر املنري البن امللقن ) (97)
 (.14/ 1اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (98)
 (.74/ 1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (99)
 (.122شرح علل الرتمذي البن رجب )ص: (، و 176/ 1الكامل يف ضعفاء الرجال )( 100)
 (.25االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء )ص:  (101)
  (.14/ 1اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 102)
 (.902/ ترمجة 206/ 8(، و )17/ 1)اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 103)
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 ( قال النسائي: سعيد بن سلمة ثقة.2

خزمية، وابن حبان، ، كمثل ابن توثيقًا ضمنياً  ( كل من اشرتط الصحة فقد وثق سعيد بن سلمة3
 والبيهقي وغريهم.

هذا حديث جيد اإلسناد يف املوطأ وسعيد بن سلمة قد روى عنه اجلالح : ريفقال أبو القاسم احل  ( 4
واملغرية بن أيب بردة روى عنه يزيد بن حممد القرشي  ،بن عبيد هللا املقري موىل عمر بن عبد العزيز

 (104) وقد روى عبد الرمحن بن إسحاق املدين. ،صحيحاً  املصري فصار احلديث مشهوراً 

وإمنا محلين على ذلك أبن يعرف العامل أن هذه املتابعات والشواهد هلذا األصل قال احلاكم : ( 5
الذي صدر به مالك كتابه املوطأ وتداوله فقهاء اإلسالم رضي هللا عنهم من عصره إىل وقتنا هذا وأن 

بن سلمة واملغرية بن أيب بردة، على أن اسم اجلهالة مرفوع  مثل هذا احلديث ال يعلل جبهالة سعيد
 (105) عنهما هبذه املتابعات.

وجوابه: أنه قد روى عن سعيد غري صفوان بن سليم، وهو اجلالح أبو كثري، قال ابن دقيق العيد: ( 6
احلافظ أبو عبد  )مث نقل عن( فروى هذا احلديث عن اجلالح يزيد بن أيب حبيب وعمرو بن احلارث.

 ،: "فاتفاق صفوان واجلالح مما يوجب شهرة سعيد بن سلمة، واتفاق حيىي بن سعيدقال هللا ابن منده
 (106)وسعيد بن سلمة على املغرية بن أيب بردة مما يوجب شهرة املغرية، فصار اإلسناد مشهورا".

برواية اثنني عنه، وعن املغرية برواية ابن دقيق العيد: والذي أقوله: إنَّ زوال  اجلهالة عن سعيد قال ( 7 
ثالثة، يكتفي به م نح ي رى أنه البدَّ من معرفة حال الراوي يف العدالة بعد  زوال اجلهالة عنه، فإن كان 
حون له قد علموها على جهة التفصيل فال إشكال  يف ذلك، وإال فال يـ بـحع د  اعتماد هم على  املصحِّ

                                                           

 (.19/ ح 64فوائد أيب القاسم احلريف رواية األنصاري )ص:  (114)
 .(498/ 239/ 1) "الصحيحني على املستدركيف " حلاكما (105)
 (.96/ 1اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد ) (106)
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َترزِه يف املشايخ، أو على االكتفاء ابلشهرة، وهللا أعلم مبا ذهبوا َتري مالِك وانتقائِه للرجال و 
  (107)إليه.

 [عليه وابواجل املغرية بن أيب بردةمن قال جبهالة ]

 رجل وإىل االنقطاع إىل حيىي فرده هريرة، أيب إىل رده قد سلمة بن سعيد وكانالطحاوي: قال  (1
 أوىل ابلصواب حيىي كان اختلفا ملا وحيىي سعيد وكان هريرة، أيب إىل سعيد ورده يعرف، ال جمهول
 (108) .وثبته حلفظه
 حبمل معروف غري احلال، جمهول  املغرية : الرب عبد ابن قالنقل مغلطاي عن ابن عبد الرب:  (2
  (109) .العلم

مع أن ما هو مذكور يف التمهيد يدل على أنه ال جيهله، فلعل ابن عبد الرب نقل ذلك عن غريه    
 ومل أجد من نسب ذلك إىل ابن عبد الرب إال مغلطاي. هللا.والعلم عند 

 (على من جهل املغرية اجلواب) 

  ما قيل يف سعيد من توثيق يقال يف املغرية، من جهة إخراج مالك هلما.( 1
)مثل هذا احلديث( الذي صدر به مالك كتاب «: املستدرك»قال احلاكم أبو عبد هللا يف  -
اإلسالم من عصره إىل وقتنا هذا، ال يرد جبهالة هذين الرجلني. قال: على ، وتداوله فقهاء «املوطأ»

 أن اسم اجلهالة مرفوع عنهما مبتابعات. فذكرها أبسانيده.
 (110) الذي أقام إسناده ثقة، أودعه مالك يف موطئه.«: السنن»وقال البيهقي يف  -

  وقال النسائي: املغرية ثقة.( 2

                                                           

 (.74/ 1شرح اإلملام أبحاديث األحكام ) (107)

 .(203/ 10) اآلاثر مشكل شرح (108)

 .(317/ 11) الكمال هتذيب إكمال (109)

 (.96/ 1اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد ) (110)
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 .أحاديثه املخرج يف كتبهملصحة يف إخراج من يشرتط ا( 3
 قال ابن امللقن: وروى اآلجري عن أيب داود، أنه قال: املغرية بن أيب بردة معروف. -

وأوضح ابن يون  معرفة عينه، فارتفعت عنهما جهالة احلال هبذا، وجهالة العني مبا تقدم. وينضم إىل 
ذلك تصحيح األئمة املتقدمني له: الرتمذي، والبخاري، وابن املنذر، وابن خزمية، وابن حبان، 

 (111)لبيهقي، وابن منده، والبغوي، وغريهم.ا
يب بردة فهو املغرية بن عبد هللا بن أيب بردة قيل إنه غري معروف وأما املغرية بن أقال ابن عبد الرب: ( 4

يف محلة العلم كسعيد بن سلمة وقيل: لي  مبجهول، قال أبو حامت الرازي روى عنه حيىي بن سعيد 
عبد هللا بن سعيد  األنصاري وروى صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عنه وروى اجلالح عن

املغرية بن أيب بردة وجدت ذكره يف مغازي موسى بن نصري ابملغرب ابن عبد الرب: قال ، املخزومي عنه
 (112) وكان موسى يستعمله على اخليل وفتح هللا له يف بالد الرببر فتوحات يف الرب والبحر.

 

وجوابه: أنه قد روى عن سعيد غري صفوان بن سليم، وهو اجلالح أبو كثري، قال ابن دقيق العيد:  (5
احلافظ أبو عبد  )مث نقل عن( احلديث عن اجلالح يزيد بن أيب حبيب وعمرو بن احلارث. فروى هذا
 ،: "فاتفاق صفوان واجلالح مما يوجب شهرة سعيد بن سلمة، واتفاق حيىي بن سعيدقال هللا ابن منده

 وسعيد بن سلمة على املغرية بن أيب بردة مما يوجب شهرة املغرية، فصار اإلسناد مشهورا".

: وقد زدان فيما ذكرانه على ما قال احلافظ ابن منده: رواية يزيد بن (ابن دقيق العيد)يعين : قلت
حممد القرشي، فتلخص أن املغرية بن أيب بردة روى عنه ثالثة: حيىي بن سعيد، ويزيد بن حممد، وسعيد 
نفراد بن سلمة، وأن سعيد بن سلمة روى عنه صفوان بن سليم واجلالح، وبطلت دعوى من ادعى ا

 سعيد عن املغرية، وانفراد صفوان عن سعيد.

                                                           

 (.96/ 1اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد ) (111)

 (.217/ 16التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (112)
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من غري احلديث يف ( املغرية بن أيب بردة)يعين: وقال ابن دقيق العيد أيضًا : هذا مع كونه معروفًا  -
  (113) مواقف العدو يف احلروب ابملغرب.

أيب بردة  وأما حال املغرية: فقد روى اآلجري عن أيب داود أنه قال: املغرية بنقال ابن حجر:  -
وقال ابن عبد احلكم: اجتمع  وقال ابن عبد الرب: وجدت امسه يف مغازي موسى بن نصري، معروف،

ووثقه النسائي، فعلم هبذا غلط  عليه أهل إفريقية أن يؤمروه بعد قتل يزيد بن أيب مسلم فأىب. انتهى،
 (114) من زعم أنه جمهول ال يعرف.

 

 (االختالف يف اسم سعيد بن سلمة)
 الوجه الثاين من التعليل: االختالف يف اسم سعيد بن سلمة.قال ابن امللقن:  -
: سعيد بن سلمة، من آل ابن األزرق. وقيل: عبد هللا بن سعيد -كما قال اإلمام مالك   -فقيل 

 املخزومي. وقيل سلمة بن سعيد.
ختالف عنه، وهذان الوجهان املخالفان لرواية مالك مها من رواية: حممد بن إسحاق، على اال

 أوىل. -مع جاللته، وعدم االختالف عليه  -والرتجيح لرواية مالك 
 

وإن كان أبو عمر ابن عبد الرب قال: رواة املوطأ اختلفوا، فبعضهم يقول: من آل بين األزرق، كما قال 
حيىي. وبعضهم يقول: من آل األزرق. وكذا قال )القعنيب(. وبعضهم يقول: من آل ابن األزرق،  

 قال ابن القاسم، وابن بكري. قال ابن عبد الرب: وهذا كله متقارب غري ضار. كذلك
قلت: وهذا الوجه هو الذي اعتذر به البيهقي عن الشيخني يف عدم خترجيهما هلذا احلديث، فقال يف  

الختالف وقع يف اسم سعيد بن سلمة، واملغرية بن « صحيحيهما»إمنا مل خيرجاه يف «: املعرفة»كتاب 
 دة.أيب بر 

وهذا غري ضار؛ إذ قد زالت اجلهالة عنهما عينا وحاال كما تقدم، فال يضر حينئذ االختالف يف 
 امسهما.

 

                                                           

 (.74/ 1)البن دقيق العيد شرح اإلملام أبحاديث األحكام  (113)

 (.1/ 8/ 1التلخيص احلبري ) (114)
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 [أعل احلديث ابالضطرابمن :  الثالثةالعلة ]

حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أمحد بن أيب شعيب احلراين، قال: حدثنا حممد بن قال الطحاوي:    
يزيد بن أيب حبيب، عن اجلالح، عن عبد هللا بن سعيد سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن 

املخزومي، عن املغرية بن أيب بردة، عن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: أتى رجل من بين مدجل النيب 
صلى هللا عليه وسلم، مث ذكر مثل حديث الربيع، عن شعيب، عن الليث، عن يزيد، عن أيب كثري 

 جالح.
الرجل الذي حدث هبذا احلديث عنه، فقال الربيع: يف حديثه سعيد بن غري أنه خالفه يف اسم    

وقال أبو أمية: يف حديثه عبد هللا بن سعيد وهذا اضطراب شديد، وقد روي أيضا من جهة  سلمة،
 (115) أخرى.
 

 (اجلواب على من أعله ابإلضطراب)
نصاري، وسند واالضطراب وقع يف إسناد حممد بن إسحاق، ويف إسناد حيىي بن سعيد األ   

 .األوزاعي
فالطريق املضطرب املختلف على راويه، ال ، وأما طريق مالك ومن اتبعه فلم يقع فيها اضطراب   

 .، كما قرره علماء احلديثيعود ابلضعف على السند الثابت
 
   . ، واالختالف من حيىيأما طريق حيىي بن سعيد األنصاري فقد اختلف عليه      

)مث  ورواه حيىي بن سعيد األنصاري. واختلف عنه يف إسناده من أوجه كثرية.قال البيهقي :  -
 أن ، بن مالك إسناده أقام وقد. ينبغي كما حيفظ مل أنه على يدل االختالف هذاقال:( 
 مث كثري، أيب اجلالح عن يزيد، عن سعد، بن الليث ذلك على واتبعه سليم، بن صفوان عن
 أيب عن بردة، أيب بن املغرية عن سلمة، بن سعيد عن كالمها اجلالح، عن احلارث، بن عمرو

                                                           

 .(4034/ ح205/ 10)، و(4036/ ح 207/ 10)لطحاوي شرح مشكل اآلاثر  (115)
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 يف البخاري قال كما صحيحا، بذلك احلديث فصار. وسلم عليه هللا صلى النيب عن هريرة،
  (116) .أعلم وهللا. عنه عيسى أيب رواية

حيىي عن )مث ذكر أوجهًا كثرية  ورواه حيىي بن سعيد األنصاري واختلف عنه؛قال الدارقطين:  -
 (117) وأشبهها ابلصواب قول مالك ومن اتبعه، عن صفوان بن سليم.مث قال(: بن سعيد 

 (118)قال البخاري: "وحديث مالك أصح".و  -
، عن املغرية بن أيب صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة وقال مالك، عن: لعقيلياوقال  -

وسلم حنوه، وهو بردة، من بين عبد الدار، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه 
 (119)الصواب.

 : الذي أقام إسناده ثقة، أودعه مالك يف موطئه.وقال البيهقي يف السننقال ابن امللقن: و  -

(120) 
فقد رواه عنه حيىي بن سعيد األنصاري، إال أنه اختلف عليه فيه،  وقال ابن حجر : -

 (121) .منه واالضطراب
 وتقدمي واإلرسال، اإلسناد، يف االختالف: العلل فمنيف شرح اإلملام:  ابن دقيق العيدقال  -

رِسل األحفظِ 
 
سِند على امل

 
سِندِ  عدالة   ثبت إذا - األخري   وهذا حفظاً، األقلِّ  امل

 
 قادح غري   - امل

 (122) .األصول أهل عند   املختار على

                                                           

 .(231/ 1)للبيهقي  واآلاثر السنن معرفة (116)
 (. 9/7علل الدارقطين ) (117)

البدر املنري ، و (96/ 1)يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد  اإلمام، و (228/ 1)للبيهقي  واآلاثر السنن معرفة (118)
 (.348/ 1)البن امللقن 

 .(132/ 2) الضعفاء للعقيلي (119)

 (.96/ 1اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد ) (120)

 (.1/ 8/ 1التلخيص احلبري ) (121)
 .(73/ 1) األحكام أبحاديث اإلملام شرح (122)
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بعد أن ذكر رواية من روى عن املغرية بن أيب بردة عن  -قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر  -
 (123) وقد جوده عبد هللا بن يوسف، عن مالك، عن صفوان، مسع املغرية أاب هريرة. أبيه
تقدم رواية مالك ومن اتبعه لعدم االضطراب فيها، على رواية حيىي بن  وقال ابن دقيق العيد: -

 (124) سعيد لالختالف عليه.
 منه.هو أحفظ و  الليث بن سعدوخالف  ،أما طريق حممد بن إسحاق، فقد اضطرب فيه   

، رواه عن يزيد بن أيب حبيب، عن اجلالح، عن حممد بن إسحاقوخالفه قال الدارقطين:  -
   (125) املغرية، عن أيب هريرة، ومل يذكر سعيد بن سلمة بينهما.

 يف عليه واختلف حبيب، أيب بن يزيد عن يسار، بن إسحاق بن حممد ورواهقال البيهقي: و  -
 .أصح مالك وحديث: البخاري قال )مث نقل قول البخاري( .إسناده

 أيب بن يزيد عن إسناده أقام وقد إسحاق، بن حممد من أحفظ سعد بن الليث )قال البيهقي:(     
 (126) .صحيحاً  يكون أن أوىل فهو اجلالح، عن احلارث، بن عمرو: ذلك على واتبعه حبيب،

على أقوال، ومل قال الذهيب: ورواه ابن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، فاضطرب فيه  - 
  (127)يتقنه.

 .، أو ممن روى عنه االوزاعياألوزاعي، فقد وقع االضطراب مما روى عنه أما طريق  

                                                           

يف مغلطاي ، وقال (96/ 1)يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد  اإلمامو  ،(348/ 1)البن امللقن البدر املنري  (123)
 مبعرفة األشراف َتفة. اهـ، و الرغائب جمموع كتابه يف -هللا رمحه-عساكر ابن احلافظ ذكره فيما: (232ص) ماجه ابن شرح

         .(375/ 10)للمزي  األطراف

 .(96/ 1)يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد  اإلمام (124)
 (.7/ 9)علل الدارقطين  (125)
 .(228/ 1) واآلاثر السنن معرفة (126)
 (.99/ 2معجم الشيوخ الكبري للذهيب ) (127)
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يف  حلاكم، وا(81/ ح 48/ 1) ه"سننيف "الدارقطين ، و (132/ 2)" الضعفاءيف "لعقيلي أخرجه ا
من طريق حممد بن غزوان، عن األوزاعي، عن حيىي  (498/ 239/ 1) "الصحيحني على املستدرك"

 بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة. 

 .، كما تقدمعلته حممد بن غزوان ،وإسناد ضعيف

ورواه عبد هللا بن عامر األسلمي، عن صفوان بن سليم مرسال، عن أيب هريرة، قال الدارقطين:  -
 واختلف عن األوزاعي،  قال ذلك األوزاعي،

الوليد بن مزيد: عن األوزاعي، عن عبد هللا بن عامر، عن صفوان بن سليم، عن أيب  فقال -
 هريرة،

 (128) وأرسله البابليت، عن األوزاعي، عن عبد هللا بن عامر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم. -
  وهو ضعيف.  ،حيىي بن عبد هللا بن الضحاك بن اببلت هو البابلىتو أقول:     -
 .ذلك فيهما قال احلافظ ابن حجر ،، ضعيفعامر األسلمىعبد هللا بن و     -
صفوان  وقال مالك، عن: (عن عبد هللا بن عامر )بعد أن ذكر طريق األوزاعي لعقيلياقال  -

، عن املغرية بن أيب بردة، من بين عبد الدار، عن أيب هريرة، بن سليم، عن سعيد بن سلمة
 (129) الصواب.عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنوه، وهو 

 [رسالهأعل احلديث إبمن  : رابعةالعلة ال]

يقول املضعفون للحديث: سلمنا أن سعيد بن سلمة ثقة ولي  مبجهول، إال أنه أخطأ فأسند  -
 احلديث فقد خالفه من هو أوثق منه وهو حيىي بن سعيد األنصاري.

ن اده يف  خ الفه و قدقال الطحاوي:  - نحص ارِيّ  سعيد بن حيىي ِإسح  هللا عبد بن الحم غري ة ع ن فـ ر و اه  ، األح
 (130) .و سلم ع ل يحهِ  هللا صلى هللا ر س ول ع ن أ بِيه ع ن بردة أيب ابحن و ه و  

                                                           

 (.7/ 9)علل الدارقطين  (128)
 .(132/ 2) الضعفاء للعقيلي (129)

 .(216/ 3) العلماء اختالف خمتصر (130)
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أرسل حيىي بن سعيد األنصاري هذا احلديث عن املغرية بن أيب بردة مل يذكر أاب  :قال أبو عمر -
ولي  يقاس به سعيد بن سلمة وال  ،وحيىي بن سعيد أحد األئمة يف الفقه واحلديث ،هريرة
يدل على ويف رواية حيىي بن سعيد هلذا احلديث ما  ،وهو أحفظ من صفوان بن سليم ،أمثاله

وقد روي هذا احلديث عن حيىي  ،مبعروف من احلديث عند أهله أن سعيد بن سلمة مل يكن
 ، عليه وسلمبن سعيد عن املغرية بن عبد هللا بن أيب بردة عن أبيه عن النيب صلى هللا

 (131) كما ذكران وهللا أعلم.  والصواب فيه عن حيىي بن سعيد ما رواه عنه ابن عيينة مرسالً 

 (على من أعله ابإلرسال اجلواب)
حيىي عن )مث ذكر أوجهًا كثرية  ورواه حيىي بن سعيد األنصاري واختلف عنه؛قال الدارقطين:  -

 (132) اتبعه، عن صفوان بن سليم.وأشبهها ابلصواب قول مالك ومن مث قال(: بن سعيد 
  (133)قال البخاري: "وحديث مالك أصح".و  -
، عن املغرية بن أيب صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة وقال مالك، عن: لعقيلياوقال  -

 بردة، من بين عبد الدار، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنوه، وهو الصواب.

(134) 
 : الذي أقام إسناده ثقة، أودعه مالك يف موطئه.البيهقي يف السننوقال قال ابن امللقن: و  -

(135) 
مل ينفرد به سعيد، عن املغرية، فقد رواه عنه حيىي بن سعيد األنصاري، إال  قال ابن حجر :و  -

 (136) .منه أنه اختلف عليه فيه، واالضطراب

                                                           

 (.217/ 16التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (131)

 (. 9/7علل الدارقطين ) (132)

البدر املنري ، و (96/ 1)يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد  اإلمام، و (228/ 1)للبيهقي  واآلاثر السنن معرفة (133)
 (.348/ 1)البن امللقن 

 .(132/ 2) الضعفاء للعقيلي (134)

 (.96/ 1يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد )اإلمام  (135)
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 وتقدمي واإلرسال، اإلسناد، يف االختالف: العلل فمنيف شرح اإلملام:  دقيق العيدابن قال  -
رِسل األحفظِ 

 
سِند على امل

 
سِندِ  عدالة   ثبت إذا - األخري   وهذا حفظاً، األقلِّ  امل

 
 قادح غري   - امل

 (137) .األصول أهل عند   املختار على
بعد أن ذكر رواية من روى عن املغرية بن أيب بردة عن  -قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر  -

 (138) يوسف، عن مالك، عن صفوان، مسع املغرية أاب هريرة. أبيه وقد جوده عبد هللا بن
 بن صفوان عن مالك حديث هللا شاء إن واألصح :(هـ459)ت:  قال أبو القاسم احلنائيو  -

 سعيد عن ثالثتهم احلارث بن عمرو وحديث حبيب أيب بن يزيد عن الليث وحديث ،سليم
  (139) .هريرة أيب عن بردة أيب بن املغرية عن سلمة بن
تقدم رواية مالك ومن اتبعه لعدم االضطراب فيها، على رواية حيىي بن  وقال ابن دقيق العيد: -

 (140) سعيد لالختالف عليه.
 
 : [اعرتاض ابن عبد الرب على تححيح البخاري للحديث ]

وقد سأل أبو عيسى الرتمذي حممد بن إمساعيل البخاري عن حديث قال ابن عبد الرب:  -
قال أبو عيسى حممد بن  ،سليم فقال هو عندي حديث صحيحمالك هذا عن صفوان بن 

هشيم يقول فيه املغرية بن أيب برزة فقال وهم فيه إمنا هو  :عيسى الرتمذي فقلت للبخاري
 (141) املغرية بن أيب بردة قال وهشيم رمبا وهم يف اإلسناد وهو يف املقطعات أحفظ.

                                                                                                                                                                                     

 (.1/ 8/ 1التلخيص احلبري ) (136)
 .(73/ 1) األحكام أبحاديث اإلملام شرح (137)
يف مغلطاي ، وقال (96/ 1)يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد  اإلمامو  ،(348/ 1)البن امللقن البدر املنري  (138)

 مبعرفة األشراف َتفة. اهـ، و الرغائب جمموع كتابه يف -هللا رمحه-عساكر ابن احلافظ ذكره فيما: (232ص) ماجه ابن شرح
 .(375/ 10)للمزي  األطراف

 .(1247/ 2) احلنائيات=  احلنائي فوائد (139)
 .(96/ 1)يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد  اإلمام (140)
 (.217/ 16) التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (141)
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ال أدري ما هذا من البخاري رمحه هللا ولو كان عنده صحيحا ألخرجه يف  :قال أبو عمر -
مصنفه الصحيح عنده ومل يفعل ألنه ال يعول يف الصحيح إال على اإلسناد وهذا احلديث ال 
حيتج أهل احلديث مبثل إسناده وهو عندي صحيح ألن العلماء تلقوه ابلقبول له والعمل به 

 (142) فقهاء.وال خيالف يف مجلته أحد من ال
 

 (ابن عبد الرب رمحه هللا هما قال على اجلواب)
 يف وقع الختالف الصحيحني يف احلجاج بن ومسلم البخاري، خيرجه مل وإمناالبيهقي :  قال -

 (143) .بردة أيب بن واملغرية سلمة، بن سعيد اسم
الشيخ تقي وهذا الكالم من احلافظ أيب عمر فيه نظر كبري، ال جرم أن ابن امللقن : قال  -

. غري الزم؛ يف كتابه : )قوله(: لو كان صحيحا ألخرجه"شرح اإلملام"دين تعقبه، فقال يف ال
 .ألنه مل يلتزم إخراج كل حديث صحيح

وتعقبه ابن عبد الرب: أبنه لو كان صحيحا عنده ألخرجه يف صحيحه، وهذا وقال ابن حجر:  -
بصحته لتلقي العلماء  -مع ذلك  -لرب مث حكم ابن عبد ا مردود؛ ألنه مل يلتزم االستيعاب،

وقد حكم بصحة مجلة من  له ابلقبول، فرده من حيث اإلسناد وقبله من حيث املعىن،
   (144) .األحاديث ال تبلغ درجة هذا وال تقاربه

 [ الثابتة أيب هريرةحديث طرق خالصة  ]
املغرية بن  عنصفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة ، ومن اتبعه عن  واخلالصة: أن طريق مالك    

  (145)مرفوعاً.  هريرة أيب عنأيب بردة، 

                                                           

 (.217/ 16التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (142)

 .(469/ ح 2248/ 1)للبيهقي  واآلاثر السنن معرفة (143)
 (.1/ 8/ 1التلخيص احلبري ) (144)
/ 50/ 1(، والنسائي يف"سننه")83/ح 62/ 1(، وأبو داود يف "سننه")53/ ح 24ج/ص  1)أخرجه مالك يف "املوطأ" (145)
/ص 12(، وأمحد يف"مسنده")ج 69/ح 125/ 1(، والرتمذي يف"سننه" )386/ ح 250/ 1(، وابن ماجه يف"سننه")59ح 
وابن ، (792/ ح 237(، والدارمي يف "سننه" )ص: 9100/ ح 50/ 15)، (8735/ ح 349/ 14)، (7233/ح 171
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 صحيح.وإسناده    
عن صفوان  عبد هللا بن عبد هللا بن أوي  ي عن أيب أوي احلسني بن حممد بن هبرام التميموطريق   
  (146) به.
 وإسناده حسن. 
 به.عن سعيد بن سلمة، عن املغرية كثري   طريق اجلالح أبوو   
عن  ،يزيد بن أيب حبيب، عن اجلالح( عن اليت وافق فيها الطرق الثابتة)وطريق حممد بن إسحاق   

 .به ، عن مغرية بن أيب بردة ، عن أيب هريرة)وقال مرة: سلمة بن سعيد( عبد هللا بن سعيد املخزومي
   إال خطاؤه يف اسم سعيد.  (147)
 .حسنوإسناده    
 

 عن الليث وحديث ،سليم بن صفوان عن مالك حديث هللا شاء إن واألصحقال احلنائي:  -
 أيب بن املغرية عن سلمة بن سعيد عن ثالثتهم احلارث بن عمرو وحديث ،حبيب أيب بن يزيد
 (148) .هريرة أيب عن بردة

 
 

 .حديث جابر بن عبد هللا األنحاري رضي هللا عنهما الثاينديث احل (2)
يف  ابن حبانو  (،15012/ ح 257/ 23) ه"مسند" يف أمحد اإلمام حديث جابر فأخرجهأما    
يف ابن ماجه ، و (879/ ح 222)ص:  " املنتقى يف" ابن اجلارود، و (1244/ 51/ 4) ه"صحيح"
يف  الدارقطين، و (112/ ح 97/ 1) ه"صحيحيف "ابن خزمية ، و (388/ ح 251/ 1) ه"سنن"
 .(229/ 9) "حلية األولياء وطبقات األصفياءنعيم يف "، وأيب (70/ ح 43/ 1)ه" سنن"

                                                                                                                                                                                     

(، وابن حبان يف "صحيحه" 491/ ح 237/ 1(، واحلاكم املستدرك على الصحيحني )111/ حـ 97/ 1خزمية يف"صحيحه")
 (.1/ ح 5/ 1( والبيهقي يف "السنن الكربى" )1243/ ح 49/ 4)
 .(9099/ ح 49/ 15)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  (146)
معرفة السنن و (، 4036/ ح 10والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )، (478/ 3) الكبري التاريخيف  لبخارياأخرجه  (147)

 (.(229شرح ابن ماجة ملغلطاي )) ذكره السراج يف مسنده، و (480/ 226 /1)للبيهقي واآلاثر 
 .(1247/ 2) احلنائي فوائد (148)
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ثنا إسحاق بن حازم، عن عبد هللا بن مقسم، قال: حدأبو القاسم بن أيب الزاند، كلهم من طريق    
هو الطهور ماؤه »عن جابر بن عبد هللا قال: سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن البحر فقال: 

 وإسناده حسن. «.احلل ميتته
 

 [من العلماء حديث جابر من صحح]  
وابن  "، املنتقى يف" ابن اجلاروده"، و صحيحيف " ابن حبان، و ه"صحيحيف "ابن خزمية صححه 
 السكن .

  
ما يف هذا الباب، وخالفه ابن السكن: حديث جابر أصح  وعن ابنابن سيد الناس: قال  -

عن جابر واألعرج عن أيب منده يف هذا وقال: قد روى هذا احلديث عبيد هللا بن مقسم، 
 هريرة وال يثبت.

: وعندي أن قول أيب علي بن السكن يف تقوية حديث جابر أقوى من قول ابن قال القشريي
ق املدين وثقه ، وإسحار يف املتفق عليه بني الشيخنيمنده، وذلك أن عبيد هللا بن مقسم مذكو 

 حامت: صاحل. ووقال أب.أمحد وحيىي
 : ال أبس به.الزاند امسه كنيته، أثىن عليه أمحد، وقال حيىياسم بن أيب القوأبو 

وميكن أن يكون ابن منده علل احلديث ابختالف يف إسناده مث ذكر أن عبد العزيز بن عمران 
أيب بكر أخرجه كذلك رواه عن إسحاق بن حازم الزايت عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن 

 .الدارقطين؛ انتهى ما ذكره عنه ملخًصا
وهذا الذي ذكره ابن منده ال يصلح أن يكون معاًل لرواية أمحد، عن ابن أيب الزاند، عن إسحاق 

العزيز بن عمران بن أيب اثبت عندهم ورواية الضعيف ال تعل  ثيق ابن أيب الزاند، وضعف عبدلتو 
 (149) رواية الثقة.

 

 عن الزاند، أيب بن القاسم أبو رواه ما طرقه أحسن جابر وحديثعبد احلق اإلشبيلي: قال و  -
 وسلم عليه هللا صلى - النيب سئل: قال جابر عن مقسم، بن هللا عبيد عن حازم، بن إسحاق
 (150)".ميتت ه   احللُّ  ماؤ ه   الطهور   ه و  : "فقال البحر، مباء الوضوء -

                                                           

 .(160/ 2النفح الشذي شرح جامع الرتمذي البن سيد الناس ) (149)
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 )وله طريق آخر عن جابر(
، (69/ ح 42/ 1) هسننيف الدارقطين و ، (1759/ ح 186/ 2املعجم الكبري )يف لطرباين أخرجه ا  
 (500/ ح 240/ 1) "املستدرك على الصحيحنييف "حلاكم وا
احلسن بن بشر، ثنا املعاىف بن عمران، عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر، عن  من طريق -

 «هو الطهور ماؤه احلل ميتته»النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف البحر: 
 وإسناده حسن.  

 

 رضي هللا عنهما. عبد هللا بن عمرو بن العاص حديث( 3)
 غريه.ح أن يستشهد به وهو حسن بله ضعف يصإسناده في
 / ح44/ 1)ه" سننيف " الدارقطين، و (236/ ح 296)ص: " الطهور يف"لقاسم بن سالم اأخرجه 
 . (172/ 8) "الكامل يف ضعفاء الرجالوابن عدي يف "، (83 -74
أن رسول هللا صلى هللا عليه املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن من طرق    

 وسلم قال: ميتة البحر حالل وماؤه طهور.
 .مبا قبله ضعف من أجل املثىن ولكنه يصلح لشواهد فهو حسنفيه وهذا إسناد  

من أجل مل يرتكه : قالعن حيىي بن سعيد القطان  (152)، وعلي بن املديين (151)قال البخاري -
 .عمرو بن شعيب

واملثىن بن الصباح له حديث صاحل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن وقال ابن عدي :  -
 (153) جده.

 بحن واملثىن أقوال : وهو يعين أنه صاحل مع غريه. بدليل أخر كالم ابن عدي حيث يقول: -
رو عن ص اِلح، حديث ل ه   الصباح هِ  ع ن أ بِيِه، عن ش ع يب، بحن ع مح  أ يب  بحنِ  ع ط اءِ  ع نح  ويروي ج دِّ
حٍ    .بني حديثه على والضعف املتقدمون األئمة ضعفه وقد عداد ر اب 

                                                                                                                                                                                     

 .(157/ 1) الوسطى األحكام (150)
  .(419/ 7التاريخ الكبري للبخاري ) (151)
 (.170/ 8)البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال  (152)
 (.172/ 8)البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال  (153)
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اخلالفيات بني ، والبيهقي يف "(501/ 240/ 1) "املستدرك على الصحيحنييف " وأخرجه احلاكم  
وسكتا عنه، وهو دليل صلحيته  (5325/ ح 321/ 7) "اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه

  (154) .لالستشهاد به، مع علم البيهقي بقول حيىي بن سعيد القطان السابق الذكر يف املثىن بن الصباح
ال يف هذا وقد ق ،وقد أخرجاه احلاكم والبيهقي من طريق هقل بن زايد عن األوزاعي بدل املثين   

األوزاعي بدل املثىن، وهو غري حمفوظ. التلخيص ووقع يف رواية احلاكم: : الطريق احلافظ ابن حجر
 (.1/ 8/ 1احلبري )
 بن حممد العباس أبو ثناحد: فيه م:ك(473/ 9) " املهرة إَتافوقال احلافظ ابن حجر يف "   

 منه وهم وهو،  املثىن بدل األوزاعي، عن: قال لكن،  به الصغاين، إسحاق بن حممد ثناحد يعقوب،
 .شيخه من أو

 

 طاب رضي هللا عنهما.عبد هللا بن عمر بن اخل حديث( 4)
 انفع وعبد الرمحن بن أيب هريرة: فقد رواه عنه ال يصح وال يستشهد به،ضعيف جداً 

أيب بكر الشافعي من من طريق  "غرائب حديث مالك"الدارقطين يف فأخرجه  أما طريق انفع    
مالك  عن هشام بن عمارعن  ز جنح و يحهِ أصل كتابه وعن غريه كالمها عن أمحد بن عمر بن موسى بن 

وهو ابطل هبذا اإلسناد، عن انفع عن ابن عمر مرفوعًا مثل حديث أيب هريرة مث قال الدارقطين: 
 : عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن املغرية، عن أيب هريرة.مقلوب، وهو يف املوطأ

فقد وثقه  )يعين : من أمحد بن عمر( ولكن مل يتعني كون الغلط منهقال ابن حجر :  -
   (155) وهشام حدث يف آخر عمره أبحاديث أخطأ فيها. ،اخلطيب

 أقول: وهذا اإلسناد ضعيف جداً ال يصلح االستشهاد به. 
 

/ 482/ 5) ه"سننيف " الدارقطين فقد أخرجهعن ابن عمر،  أما طريق عبد الرمحن بن أيب هريرة    
، ، عن عمرو بن دينار يإمساعيل املك القرشى األموى اخلوزى، أيبإبراهيم بن يزيد  من طريق (4709

، قال: إن طافيه ميتة عمر قال: آكل ما طفا على املاء؟ عن عبد الرمحن بن أيب هريرة ، أنه سأل ابن
 «.إن ماءه طهور ، وميته حل»، وقال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

                                                           

 .(220/ 2) وأصحابه حنيفة وأيب الشافعي اإلمامني بني اخلالفيات (154)
 (.369/ 1)البن امللقن املنري  البدر، و (689/ تر 563/ 1لسان امليزان ) (155)



 

 45الصفحة  تأليف: حممد بن عبده البعداني أبو عمار اإلدريسيجزء العطر يفور بصحة  حديث: البحر هو الطهور. 

الذهيب: واه، قال البخارى:  وقال (156) .: مرتوك احلديثيف التقريب ابن حجر القإبراهيم بن يزيد و  
 (157) .سكتوا عنه، و قال أمحد: مرتوك

فقد رووه عن عبد الرمحن بن أيب هريرة أنه سأل  ،الثقاتمجاعة من  إبراهيم بن يزيدوقد خالف     
أحل لكم )مث انقلب عبد هللا فنظر يف املصحف، فقرأ: ، عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله ابن عمر

 قال انفع: فأرسلين ابن عمر إىل عبد الرمحن بن أيب هريرة: إنه ال أبس أبكله. (صيد البحر وطعامه
 لفظ مالك يف املوطأ.

 ،(12701 -12700-12699 /11/64)"  هتفسري  يف" الطربي(، و 9أخرجه مالك يف املوطأ )  
/ 2) "واملتفقه الفقيهيف " البغدادي خلطيب، وا(18986/ 428/ 9) "الكربى السننيف " لبيهقيوا

 (. (3595/ ح634/ 14) الثمانية املسانيد بزوائد العالية املطالبومسدد يف مسنده )، (424
 )وله طريق آخر عن ابن عمر(

يف املوطأ  التمهيد ملا، وابن عبد الرب يف "(4708/ 481/ 5) ه"سننيف " الدارقطين فقد أخرجه    
عمر بن حممد أن  حدثين  :عبد هللا بن وهب قالن وصححه ع (226/ 16) "من املعاين واألسانيد

غزوان فجعنا حىت إان لنقسم التمرة والتمرتني فبينما حنن على شاطئ  :عمر قال حدثه أن ابن  انفعاً 
وهو مثل الطرب فبلغين البحر حبوت ميتة فاقتطع الناس منه ما شاءوا من شحم وحلم  البحر إذ رمى  

)لفظ . (شيء  منه معكم  هل  ) :أن الناس مل قدموا على النيب صلى هللا عليه وسلم أخربوه فقال
  التمهيد(.

 

 .مارضي هللا عنه عبد هللا بن عباسحديث ( 5)
 .من قول ابن عياس وأما حديث ابن عباس فروي مرفوعاً، وموقوفاً، والصواب أنه موقوف

 "املستدرك على الصحيحنييف " حلاكما، و (77/ ح 45/ 1)الدارقطين يف "سننه "فأخرجه        
يزيد  عن أيب التياحعن محاد بن سلمة  سريج بن النعمانعن احلاكم  وصححه (490/ ح 237/ 1)

 .مرفوعاً  موسى بن سلمة ، عن ابن عباس عن،  بن محيد الضبعى

                                                           

 -املعجمة ابخلاء- اخل وزِي وهو يزِيدٍ  بن   وإبراهيم  : (253/ 1) البداية أحاديث ختريج يف اهلدايةيف (، وقال 272التقريب ) (156)
  .مرتوك وهو
 (. 223الكاشف للذهيب ) (157)
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 وقد خالف سريج كل من رواه عن محاد بن سلمة.  
وهو من  - ،من طريق عفان بن مسلم (2518/ ح 314/ 4) ه"مسند"اإلمام أمحد يف فأخرجه     

     به موقوفاً .بن سلمة عن محاد  -(158)أثبت الناس يف محاد بن سلمة 
جاج عن احل( 161/ح 248/ 1) "األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف"ابن املنذر يف وأخرجه  

 عن محاد بن سلمة موقوفاً. بن املنهال
األوسط "ابن املنذر يف وقد توبع محاد على وقفه اتبعه قتادة بن دعامة عن موسى بن سلمة، أخرجه  

التمهيد ملا يف املوطأ من ، وابن عبد الرب يف (161/ح 248/ 1) "يف السنن واإلمجاع واالختالف
 .  (221/ 16املعاين واألسانيد )

ابن عن ابن عباس أخرجه )منقطعاً( يم لسلمة على وقفه اتبعه ليث بن أيب سوقد توبع موسى بن    
 . (1383/ 122/ 1صنف )يف املأيب شيبة 

، وكذلك ابن أيب شيبة أخرج املوقوف وأعرض موقوف: والصواب يف طريق ابن عباس قال الدارقطين 
 عن املرفوع، وابن املنذر، وابن عبد الرب.

 وكريب، سلمة، بن موسى عن قتادة،عن  (58/ ح 89/ 1) القرآن أحكاموأخرجه الطحاوي يف    
 .توضأت أبيهما يضرك ال البحران مها: " يقول كان أنه عباس،  ابن عن وعكرمة،
 مسعت: قال قتادة، عن شعبة،عن  (243/ 300ص)" الطهوريف " سالم بن لقاسموأخرجه ا    
 «بدأت أبيهما اليضرك البحران مها: »قال عباس، ابن عن حيدث كريباً 
 وكل هذه األسانيد صحيح اإلسناد إال طريق ليث بن أيب سليم فضعيفة.     

 

 رضي هللا عنه. حديث علي بن أيب طالب( 6)
 يف احلاكم فرواه طالب،  أيب  بن  علي  حديث وأما (:98/ 1) الراية نصبقال الزيلعي يف  -

 مرفوعا أبيه عن طالب  أيب  بن  علي  بن احلسني حديث من سننه يف والدارقطين املستدرك
 .عنه احلاكم وسكت سواء، حنوه،

                                                           

 رواية ألمحد الرجال ومعرفة العلل. مسلم بن بعفان  فعليه  سلمة بن محاد حديث يكتب أن أراد منقال حيىي بن سعيد:  (158)
 .(4042/ 33/ 3) هللا عبد ابنه
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ويف الباب مما مل : (163/ 2) "النفح الشذي شرح جامع الرتمذي"وقال ابن سيد الناس يف  -
 يذكره: عن علي بن أيب طالب ويف إسناده من حيتاج إىل معرفة حاله.

 رضي طالب  أيب  بن  علي  عن: السادس الطريق (:369/ 1)" املنري البدروقال ابن امللقن يف " -
 هو: »فقال البحر، ماء عن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سئل: »قال عنه، هللا
 من ، «املستدرك» يف واحلاكم ، «سننه» يف الدارقطين رواه، «ميتته احلل ماؤه،  الطهور 

 جده، عن أبيه، عن أيب، حدثين علي، بن احلسني بن حممد حدثنا موسى، بن معاذ: حديث
... «  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سئل: »قال - وجهه هللا كرم - علي عن
 معرفة إىل حيتاج من فيه:  «اإلمام» يف الدين تقي الشيخ قال. عجيب إسناد هذا (.احلديث)

 .حافظاً  كان وإن ضعفوه، وقد عقدة، ابن هو: فيه الدارقطين وشيخ: قلت .حاله
 

 .مرسالً  الفراسيابن  حديث( 7)
    أواًل: صحة صحبة الفراسي، وأما ابن الفراسي فال صحبة له. -
عن حديث ابن الفراسي يف ماء البحر فقال: هو مرسل، ابن  حممداً  وسألت  قال الرتمذي:  -

 (159) الفراسي مل يدرك النيب صلى هللا عليه وسلم، والفراسي له صحبة.

 [الفراسيابن بيان إسناد حديث ]

الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن عن  (387/ ح 136/ 1)أخرجه ابن ماجة   
سوادة، عن مسلم بن خمشي، عن ابن الفراسي، قال: كنت أصيد، وكانت يل قربة أجعل فيها ماء، 

هو الطهور ماؤه، »وإين توضأت مباء البحر، فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 
  «.تهاحلل ميت

 [من ضعف إسناد حديث الفراسي]

 (160) قول البخاري مرسل. -

                                                           

 (.34/ حـ 41للرتمذي )ص:  العلل الكبري (159)

 (.34/ حـ 41العلل الكبري للرتمذي )ص:  (160)
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 بن بكر ع ن احلح رحب بن و عمر ربيع ة بن ج عحف ر ع ن أ يُّوب بن حيىي وروىوقال الطحاوي:  -
 صلى هللا لرسو  أ ن الفراسي ع ن املدجلي خمشي بن م سلم ع ن الحعلِوي م ع اِوي ة أيب ع ن سو اد ة
ر يف  ق ال   و سلم ع ل يحهِ  هللا ل م اؤ ه   الّطه ور ه و   الحب حح ا ق ال  . ميت ته احلح  (161) .مبثِلهِ  حيحت ج ال   ممَّا و ه ذ 

 

 رضي هللا عنه. حديث أيب بكر الحديق (8)
والذي رفعه ضعيف جداً، ، سنده مرفوعاً، بل هو موقوفأما حديث أيب بكر الصديق فال يصح    
عبد العزيز بن أيب اثبت بن عبد العزيز بن من طريق  (71/ ح 43/ 1) ه"سننيف " الدارقطين أخرجهف

عمر بن عبد الرمحن بن عوف ، عن إسحاق بن حازم الزايت موىل آل نوفل ، عن وهب بن كيسان 
 وصواب الدارقطين وقفه. .مرفوعاً  ، عن جابر بن عبد هللا ، عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنهم

فحدث من حفظه  مرتوك احرتقت كتبهبد العزيز قال عنه ابن حجر: وإسناده ضعيف جداً، ع    
  (163) .وقال الذهيب :  تركوه (162) .، و كان عارفا ابألنسابفاشتد غلطه

لقاسم بن سالم ، وا(1379/ 121/ 1)"صنفيف "امل ابن أيب شيبةموقوفاً،  وأخرجه على الصواب   
/ 1)"األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، وابن املنذر يف "(238/ 298)ص: "الطهوريف "
/ 53/ 4) "السنن الصغرييف " لبيهقي، وا(72/ 44/ 1) ه"سننيف " الدارقطين، و (159/ 248
/ 268/ 1إَتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة للبوصريي )")، ومسدد يف "مسنده(3038
420) .) 
دينار، عن أيب الطفيل، عن أيب بكر الصديق،  عبيد هللا بن عمر، عن عمرو بنكلهم من طريق     

 .«هو الطهور ماؤه احلل ميتته»رضي هللا عنه ، أنه قال: 
 وإسناده صحيح. رجاله ثقات.   
سئل عن حديث أيب الطفيل عامر بن  بعد أن (41/ س 240/ 1) "علليف "الالدارقطين قال    

 واثلة، عن أيب بكر يف البحر أنه قال: هو الطهور ماؤه، احلل ميتته.
                                                           

 .(216/ 3) العلماء اختالف خمتصر (161)

  (.4114التقريب ) (162)

 (.3405الكاشف ) (163)
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 الدارقطين: يرويه عمرو بن دينار، عن أيب الطفيل. فقال
 حدث به عنه عبيد هللا بن عمر العمري عنه موقوفا.   

ضمرة، وعبد هللا بن رجاء، وحممد بن عبيد، قاله عنه حيىي بن سعيد القطان، وعبد هللا بن منري، وأبو 
 وغريهم.
واملوقوف  إىل النيب صلى هللا عليه وسلم. وقيل: عن عبيد هللا بن عمر، عن عمرو بن دينار مرفوعاً    

 اهـ أصح.
 

والثالث إمنا هو من قول أيب بكر (: السري بن عاصم بن سهل اهلمداينوقال ابن حبان يف ترمجة )   
 (164) فيما يشبه هذا من األشياء اليت ال ينكرها من احلديث صناعته. الصديق فأسنده،

واخلرب عن أيب بكر الصديق مشهور قوله يف ترمجة )عبد العزيز بن أيب اثبت(: ابن حبان أيضاً وقال   
  (165) غري مرفوع من حديث عمرو بن دينار عن بن الطفيل عن أيب بكر الصديق.

 (166) .وغريه الدارقطين ذكره بكرة، أيب على موقوفًا روي وقدوقال عبد احلق االشبيلي:  -
 
 

 رضي هللا عنه. أنس بن مالكحديث ( 9)
، (320/ ح 93/ 1) "صنفيف "املعبد الرزاق الصنعاين أما حديث ان  بن مالك فأخرجه    
، عن النيب ، عن أن  رضي هللا عنهبن أيب عياش (، عن أابن75/ ح 45/ 1) ه"سننيف " الدارقطينو 

 «. احلالل ميتته الطهور ماؤه»صلى هللا عليه وسلم يف ماء البحر قال: 
 أابن بن أيب عياش مرتوك.قال الدارقطين: و  -
 - النيب عن أن  عن أابن، عن الثوري، عن الرزاق عبد وذكروقال عبد احلق االشبيلي:  -

 (167) .طهور املاء والصحيح جًدا ضعيف وأابن. - وسلم عليه هللا صلى

                                                           

 .(465/ ت 355/ 1اجملروحني البن حبان ) (164)
 .(742/ ت 139/ 2اجملروحني البن حبان ) (165)
 .(157/ 1) الوسطى األحكام (166)
 .(157/ 1) الوسطى األحكام (167)
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 [من ضعف حديث هو الطهور ماؤه مع كثرة طرقه]

 [(هـ456 ت:) حممد بن حزم] -1
 (168) ال يصح. ولذلك مل حنتج به.« هو الطهور ماؤه احلل ميتته»اخلرب  ابن حزم: قال -

 

 [ الفوائد احلديثية]   
ثقات وال يسند إال حديثاً مالك بن أنس إمام دار اهلجرة ال حيدث إال عن ال -1

 .صحيحاً 
 اإلمام مالك يف املوطأ أو خارجه.يسنده اعتماد كبار العلماء من احملدثني على ما  -2
 العلماء على التوثيق الضمين.اعتماد  -3
التوثيق الضمين يف الراوي اجملهول الذي مل يضعف، وأن قوهلم فيه: جمهول ال يعارض  -4

وال ) .حجة فهوإذا روى عبد الرمحن عن رجل التوثيق الضمين، قال اإلمام أمحد: 
 .(يقال هذا فيمن ضعف

 مالك بن أنس إذا روى عن رجل ال يعرف فهو حجة.وقال اإلمام أمحد أيضاً:  -
؟ إذا روى عنه   وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحىي بن معني: مىت يكون الرجل معروفاً  -

قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سريين والشعب، وهؤالء أهل العلم، فهو غري  كم؟
   .جمهول

ليس كل حديث يعل بعلة أتثر هذا العلة يف احلديث، والعربة يف احلكم على احلديث  -5
 إمنا هو بقول أكثر أهل احلديث.

 
 

 واحلمد هلل والحالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن تبعه إىل يوم الدين.
 هـ18/11/1441وكتبه : حممد بن عبده بن حممد البعداين يف           

                                                           

 .(210/ 1احمللى ابآلاثر ) (168)
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